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www.wksu.kz Біздің университет – Қазақстан Республикасындағы тарихи оқу орындарының бірі.

2012 жылы Махамбет Өтемісов атындағы БҚМУ 80 жылдық мерейтойын тойлады

Мұнда жоғары білікті мамандар, соның ішінде шетелдіктер.
Әлемдік деңгейдегі білім

Біздің университет сапалы білім береді, түлектер еңбек нарығында сұранысқа ие.

Университеттің статусы - мемлекеттік 

Университет әлемнің ғылыми орталықтарымен және 
жетекші университеттерімен тығыз байланыста.

Академиялық ұтқырлық, ғылыми және оқу тағылымдамалары, 
«қосдипломдық білім» аясындағы халықаралық бағдарламалар

Университетте шәкіртақылық бағдарламалар қатары  –  бұл 20-дан астам атаулы 
шәкіртақылар, сонымен қатар үлгілі де жетістіктері мол студенттер үшін жеңілдіктер.

Білім ала жүріп, табысқа ие бол

Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде  студенттердің 
шығармашылығын шыңдау үшін барлық жағдай жасалған.

БҚМУ – белсенділердің ортасы

                БҚМУ – бұл уақытпен сыналған сапа, 
болашаққа бастар табыс кілті!

Наш университет – один из старейших уни-
верситетов Республики Казахстан.

В 2012 году ЗКГУ им. Махамбета 
Утемисова отметил 80-летие

Здесь высококвалифицированные препо-
даватели, в том числе и зарубежные.

Образование мирового уровня

Наш университет дает гарантированное качественное 
образование, выпускники востребованы на рынке труда.

Университет имеет статус государственного

Университет связывают долгосроч-
ные взаимоотношения с ведущими универ-

ситетами и научными центрами мира.

Международные программы по обмену 
в рамках академической мобильности, научные 

и учебные стажировки, «двойные дипломы»

В университете действует ряд стипендиальных 
программ – это свыше 20 именных стипендий, а так-

же скидки за обучение успешным студентам.

Зарабатывай учебой

В Западно-Казахстанском государствен-
ном университете созданы все условия для 
творческой реализации и досуга студентов.

Центр притяжения активной молодежи

ЗКГУ – это  качество 
проверенное временем, успех в будущем! 

БҚМУ-ды таңдауға 7 себеп 
Арнайы басылым          

                                                      Спецвыпуск 

7 причин поступить в ЗКГУ
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Қазақстан мемлекеттік университетінің 
мәртебесін ерекше мақтан етеміз. 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ерекшелігі 
оның бай шежіресі болып табылады: ол - 
Қазақстан Республикасының көне жоғары 
оқу орындарының бірі. 2012 жылы біздің уни-
верситет 80 жылдық мерейтойын атап өтті. 

Бұл жылдарда университетіміз барлық 
республика, облыс көлемі бойынша 
көптеген даңқты есімдерді тізімге енгізді. 
Университетіміздің Қазақстанның батыс 
өңірінің ғылым, білім, мәдени, экономикалық 
дамуына қосқан өлшеусіз үлесін зор 
мақтанышпен айта аламыз. 

Университетіміздің қабырғасынан білім 
алған 70 мыңнан астам жоғары білікті маман-
дар – баға жетпес мұрамыз, кәсіби-рухани 
байлығымыз. Осы үздік түлектеріміздің 
ішінде белг іл і қо ғам және мемлекет 
қайраткерлері, мемлекеттік мекемелердің 
басшылары мен жетекші мамандары 
бар: педагогика ғылымдарының докторы, 
Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры - 
С.Р.Рахметова, жазушы, ҚР Парламентінің 
экс-сенаторы – Э.Г. Ғаббасов, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық мұрағатының Бас 
директоры, тарих ғылымдарының кан-
дидаты, Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері - Р.Х.Сариева, 
ҚР-ның БҰҰ жанындағы Тұрақты өкілі – 
Б.С.Әйтімова, ҚР Парламент Сенатының 
бұрынғы депутаты – Ж.Ш.Кәкішев, сая-
саттану ғылымдарының докторы, Астана 
қаласының әкімі – И.Н.Тасмағамбетов,   ҚР 
Парламенті мәжілісінің депутаттары – Е.И. 
Тарасенко, Ш.Ә. Өтемісов, сонымен қатар 
өмірден өткенмен, есімдері ЖОО тарихында 
сақталып қалған тұлғалар: КСРО ғылымдар 
академиясының академигі, физика-мате-
матика ғылымдарының докторы, профес-
сор – А.Д. Тайманов, ұшқыш, екі мәрте 
Кеңестер Одағының Батыры - Л.И.Беда, 
тарих  ғылымдарының докторы, Татарстан 
ғылымдар академиясының академигі - 
Р.И.Нафигов, биология ғылымдарының 
докторы, профессор – Е.А.Ағелеуов, КСРО 
ҒА Поволжье археологиялық институтының 
директоры, тарих ғылымдарының докторы 
– Б.Ф.Железчиков.

Қазіргі таңда университетте 5000-ға жуық 

студент білім алуда. Ғылыми әлеует – 12 про-
фессор, 14 ғылым докторы, 133 ғылым кан-
дидаты, 70 доцент, 61 магистрді құрайды; 14 
оқытушы халықаралық байқаулардың лауре-
аты болып табылады, 16-сы - Республикалық 
байқаулардың лауреаты, 3-уі - ҚР Суретшілер 
одағының мүшесі. Университетте 2 ҚР еңбек 
сіңірген жаттықтырушысы, 4 ҚР Спорт 
шебері, 1 ҚР еңбек сіңірген әртісі жұмыс 
жасайды.

Біздің оқу орнында табиғи экожүйесі 
бойынша, педагогика мәселелері және 
Қазақстан тарихы бойынша ғылыми мек-
теп қалыптасқан. Салауатты өмір салтын 
қалыптастыруда БҚМУ Спорт клубының 
маңызы зор: университеттің 500 студенті 
спорттың 17 түрі бойынша 17 секцияға 
б ірлес кен.  Ж ыл с айын пр о ф ес с ор -
оқытушылар құрамы арасында спорттың 5 
түрінен спартакиада оздырылып отырады, 
спорттың 12 түрінен БҚМУ студенттері 
республикалық универсиадаларға қатысады.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті алыс және жақын 
шет елдерінің жоғары оқу орындарымен 
халықаралық қарым-қатынасты нығайтып, 
дамытуда (58 келісімшартқа қол қойылған), 
университет Германия, АҚШ, Испания, 
Италия, Польша, Бельгия, Түркия, Қытай, 
Ресей, Украина, Грузия, Литва, Әзірбайжан, 
Қырғызстанның ЖОО-мен ынтымақтастықта 
қызмет істейді.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ - Болон хар-
тиясына қол қойған алғашқы ЖОО-ның бірі, 
шетелдік ЖОО-мен білім бағдарламалары 
бойынша маман даярлау лицензиясын 
алған төрт ЖОО-ның бірі, тек ағымдағы оқу 
жылы Еуропа мен Азияның ЖОО-ларынан 
200 студентіміз білім алып қайтты. БҚМУ 
институционалдық және халықаралық аккре-
дитациядан өңірде бірінші болып өтті (2010 
ж., 2012 ж.).

2012 жылы 12 білім беру бағдарламасы 
халықаралық аккредиттеуден өтті және 2013 
жылдың мамыр айында бірқатар білім беру 
бағдарламасы Еуропада белгілі «ACQUIN» 
неміс аккредиттеу агенттігі мен халықаралық 
аккредиттеудің негізгі кезеңдерінен өтті. 2013 
жылдың сәуір айында БҚМУ мемлекеттік 
аттестаттаудан сәтті өтті.

2012-13 оқу жылы М.Өтемісов атындағы 

Асхат Сәлімұлы 
ИМАНҒАЛИЕВ

М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры, 
профессор, педагогика ғылымдарының 
докторы, академик

БҚ М У-д ы ң 20 0 -де н  ас т а м с т уде н т і 
х а л ы қ а р а л ы қ  ж ә н е  р е с п у б л и к а л ы қ 
олимпиадаларға қатысып, жүлделі орын-
дарды иеленді.

М.Ө тем і с о в атын д а ғ ы БҚ М У-дың 
с т удент тер і  о қ умен ғана  шек тел іп 
қалмай, өнерде де өздерін көрсете ала-
ды. Мәдениет және өнер факультетінде 
музыканттар, әртістер, әншілер, суретке 
түсірушілер мен суретшілер үшін сту-
диялар және клубтар жұмыс жасайды; 
университетте «Студенттік көктем» және 
«Студенттік күз» фестивальдері, дарынды 
өнерпаз жастар үшін «Жас дарын» кон-
курсы, дебаттар, жайдарман ойындары, 
Пушкин балы кеші және көптеген басқа да 
қызықты шаралар өткізіледі. М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дың өзінің Спорт сарайы, 
жаттығу залдары бар. 

БҚМУ- ға т үс е отырып, б і з  с і з д ің 
кәсіби өсуіңіз бен жеке тұлға ретінде 
толық дамуыңыз үшін барлық мүмкіндікті 
жасайтынымызға сенімді болуыңызға 
болады. Сіздің жетекші ғалымдардың 
жетекшілігімен ғылыммен айналысуыңызға, 
спортпен шұғылдануыңызға, өнерде өз 
мүмкіндігіңізді көрсетуіңізге бар жағдай 
жасалған. Оқу кезінде жаңа мамандық алу-
мен байланысты қиындықтардың ғана емес, 
өмірдің ең жақсы кезеңі ретінде студенттік 
жылдар туралы жарқын әсерлердің есте 
қалуына оқытушылар мен қызметкерлердің 
ықпалы мол.

Біздің университетте оқи отырып, сіз  
үлкен өмірлік құндылық – университет бой-
ынша достар таба аласыз. 

Қымбатты балалар, басталар әр күн 
сіздерге қуаныш әкелуін, бір жаңалық ашуын 
– Сізге тек қажетті білім ғана емес, сонымен 
қатар оқытушылармен және курстастармен 
жақсы қарым-қатынас орнауын тілейміз.

Қазіргі таңда білім ордасы Қазақстанның 
педагогикалық білім саласының бір флагма-
ны болып табылады және еңбек нарығында 
бәсекеге қабілетті, әр салаға талапты, кең 
бейінді мамандарды дайындау үстінде.

Біз бәріміз – студенттер, оқытушылар 
және қызметкерлер - өзіміздің универси-
тетпен мақтанамыз және Сізді үлкен әрі 
ынтымағы берік университеттік жанұяда 
көретінімізге қуаныштымыз!

Құрметті достар!
Мамандық таңдау – қазіргі уақытта 

Сіз қабылдаған маңызды шешімдердің 
бірі. Келешек өмірлік жолың осыған бай-
ланысты. Таңдаған мамандығыңыз жеке 
қызығушылығыңызбен, қабілетіңізбен, 
мүмк індіг ің ізбен сәйкес келуі, жұмыс 
нәтижесінен және процестен материалдық 
қанағаттылық ғана емес, қуаныш алуыңыз 
өте маңызды. Сонда ғана кәсіби қызметтің 
қай саласын таңдағаныңызға қарамастан 
Сіз табандылығыңыз, еңбекқорлығыңыз, 
мақсаткерлігіңіздің арқасында кез-келген 
кәсіпте  мансапқа жете аласыз.

Біздің университет – облысымыздағы ең 
ірі мемлекеттік жоғары оқу орны, аймақтағы 
ірі білім беретін оқу-ғылыми орталық.

Елімізд ің ір і  мәдени- өнеркәс іпт ік 
аймағына жататын Орал өңірі тарихымен 
тығыз байланыста дамып келе жатқан Батыс 

Уважаемые друзья!

Выбор профессии - одно из важнейших 
решений, принимаемых вами в настоящий 
период. От этого зависит весь дальнейший 
жизненный путь. Очень важно, чтобы вы-
бранная специальность соответствовала 
вашим личным интересам, способностям и 
возможностям, приносила не только мате-
риальную удовлетворенность, но и радость 
от процесса и результатов работы. Только 
в этом случае, независимо от того, какую 
сферу профессиональной деятельности 
выберете, ваша настойчивость, трудолюбие 
и целеустремленность позволят сделать 
карьеру в любой профессии.

Наш университет - один из крупнейших 
государственных вузов области и учебно-
научных центров региона.

Мы гордимся особым статусом Западно-
Казахстанского государственного универси-
тета, история которого неразрывно связана с 
годами становления Приуралья как крупного 
культурно-промышленного региона страны.

Особенностью Западно-Казахстанского 
г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а 
им.М.Утемисова является его богатейшая 
летопись: это один из старейших вузов 
Республики Казахстан. В 2012 году наш 

Асхат Салимович 
ИМАНГАЛИЕВ
ректор ЗКГУ им.М.Утемисова, профессор, 
доктор педагогических наук,академик

университет отметил свой 80-летний юбилей.  
За эти годы университет вписал немало 

славных страниц в биографию области и всей 
республики. Можно с гордостью говорить о 
неоценимой роли нашего вуза в развитии 
науки, образования, экономики и культуры 
Западного Казахстана.

Свыше 70 тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов, вышедших из стен старей-
шего вуза, - наше бесценное наследие, наше 
профессиональное и духовное богатство. 

Среди выдающихся выпускников вуза 
известные общественные и государствен-
ные деятели, руководители и ведущие 
специалисты государственных предпри-
ятий: С.Р.Рахметова - доктор педагогиче-
ских наук, профессор КазНПУ имени Абая, 
Э.Г.Габбасов – экс-сенатор Парламента РК, 
писатель, Р.Х.Сариева – Генеральный ди-
ректор Национального архива Республики 
К аз а хс тан ,  к ан д и д ат  и с то р ич е с к и х 
наук, заслуженный деятель Республики 
Казахстан, Б.С.Айтимова – Постоянный 
представитель РК в ООН, Ж.Ш.Какишев – 
бывший депутат Сената Парламента РК, 
И.Н.Тасмагамбетов – аким города Астаны, 
Е.И.Тарасенко, Ш.А.Утемисов – депутаты 
мажилиса Парламента РК, а также ушедшие 
из жизни, чьи имена остались в истории 
вуза: А.Д.Тайманов – академик АН КазССР, 
доктор физ.-мат.наук, профессор, Л.И.Беда 
– дважды Герой Советского Союза, летчик, 
Р.И.Нафигов – академик АН Татарстана, 
доктор исторических наук, Е.А.Агелеуов 
– доктор биологических наук, профессор, 
Б.Железчиков – доктор исторических  наук, 
бывший директор Поволжского института 
археологии АН СССР.

В университете обучаются около 5000 
студентов. Научный потенциал составля-
ют  12 профессоров, 14 докторов наук, 133 
кандидата наук, 70 доцентов, 61 магистр; 
14 преподавателей являются лауреатами 
международных конкурсов, 16 - лауреаты 

Республиканских конкурсов,  3 члена Союза 
художников РК. В университете работают 2 
заслуженных тренера РК, 4 мастера спорта 
РК, 1 заслуженный артист РК.

В нашем вузе функционируют научные 
школы по истории Казахстана, по проблемам 
педагогики, по природным экосистемам.

Большая роль в формировании здоро-
вого образа жизни принадлежит спортклубу 
ЗКГУ: 500 студентов университета объедине-
ны в 17 секций по 17 видам спорта. Ежегодно 
организуется спартакиада по 5 видам спорта 
среди профессорско-преподавательского 
состава, студенты ЗКГУ принимают участие 
в республиканских универсиадах по 12 видам 
спорта.

ЗКГУ им. М. Утемисова развивает и укре-
пляет международные связи с вузами ближ-
него и дальнего зарубежья (подписано 58 
договоров), сотрудничает с вузами Германии, 
США, Испании, Италии, Польши, Бельгии, 
Турции, Китая, России, Украины, Грузии, 
Литвы, Азербайджана, Киргизии.

ЗКГУ им. М. Утемисова один из первых 
вузов страны подписал Болонскую хартию 
и один из четырех вузов Казахстана, полу-
чивших лицензию на подготовку специ-
алистов по совместным образовательным 
программам с зарубежными вузами. Только в 
текущем учебном году  200 студентов прошли 
обучение в вузах Европы и Азии.

 ЗКГУ первым в регионе прошел институ-
циональную и международную аккредитацию 
(2010 г., 2012 г.).

12 образовательных программ прошли 
международную аккредитацию (2012 г.). В 
апреле 2013 г. ЗКГУ успешно прошел государ-
ственную аттестацию МОН РК. Ряд образо-
вательных программ прошли основной этап 
международной аккредитации в известном 
в Европе германском аккредитационном 
агентстве «ACQUIN» (май 2013 г.). 

В 2012-13 учебном году более 200 сту-
дентов ЗКГУ им.М.Утемисова участвовали в 

международных и республиканских олимпи-
адах и заняли призовые места.

Ст уденчес ка я ж изнь в ЗКГ У им. 
М.Утемисова – это не только учеба. Для 
музыкантов, актеров, певцов, фотографов 
и художников на факультете культуры и ис-
кусства работают студии и клубы; в универ-
ситете ежегодно организуются фестивали 
«Студенческая весна» и «Студенческая 
осень», конкурс талантливой творческой 
молодежи «Жас дарын», дебаты, игры КВН, 
Пушкинский бал и множество других интерес-
ных мероприятий. У ЗКГУ им. М.Утемисова 
есть собственный Дворец спорта, трена-
жерные залы. 500 студентов университета 
объединены в 17 секций по 17 видам спорта.

Поступая в ЗКГУ, вы можете быть увере-
ны, что мы предоставим вам все возможное 
для полноценного личностного развития и 
профессионального роста. Вы сможете за-
ниматься наукой под руководством ведущих 
ученых, проявить себя в спорте и творчестве. 
Преподаватели и сотрудники сделают все, 
чтобы период учебы запомнился не только 
сложностями, связанными с получением 
новой профессии, но и оставил в памяти 
яркие впечатления о студенческих годах как 
лучшей поре в жизни. 

Обучаясь в нашем университете, вы 
приобретете огромную жизненную ценность - 
друзей по университету. Желаю вам, дорогие 
ребята, чтобы каждый будущий день при-
носил радость и открывал что-то новое - не 
только необходимые вам знания, но и обще-
ние с преподавателями и однокурсниками. 

Сегодня вуз является одним из флагма-
нов педагогического образования Казахстана 
и готовит специалистов широкого профиля, 
востребованных в самых разных областях и 
конкурентоспособных на рынке труда.

Все мы - и студенты, и преподаватели, и 
сотрудники - гордимся своим университетом 
и будем рады видеть вас в нашей большой и 
дружной университетской семье!  
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М.Өтемісов атындағы БҚМУ 2014-2015 оқу жылына төмендегідей мамандықтар бойынша қабылдау жариялайды:

Жаратылыстану-география 

5В011200 Химия  
Білім беру бағдарламалары: 1) Химия және 

ағылшын тілі 2) Химия және биология
Химия мамандығы бойынша білім бакалав-

ры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында 
атқарады.

Химия мамандығы бойынша білім бакалаврының 
кәсіби қызмет нысандары:

- жалпы орта білім беретін  негізгі және бейіндік 
мектептер;

- мамандандырылған мектептер;
- техникалық және кәсіптік білім беретін 

ұйымдары болып табылады. 
Химия мамандығы бойынша білім бакалаврының 

кәсіби қызмет түрлері:
- білімділік;
- эксперименттік-зерттеу;
- ұйымдастыру-басқару;
- әлеуметтік-педагогикалық;
- оқу-тәрбиелік;
- оқу-технологиялық қызмет болып табылады.
Таңдау бойынша  пәні – химия
         
Кафедра жанында материалдық базасы қазіргі 

құрал–жабдықтармен қамтылған  ғылыми-химиялық 
зертхана бар.

Студенттер практиканы Орал қаласының 
зертханаларында, КПО б. в. өндірістерінде және 
ҚР басқа қалаларында өткізеді. Кафедра түлектері 
БҚО мектептері, зертханалары мен өндіріс орын-
дарында ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның 
көптеген аймақтарында және одан тыс жерлерде 
еңбек етуде.

«Химия» кафедрасы әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ, Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ, А.Б.Бектұров 
атындағы ҰҒА химия институтымен, Д.В.Сокольский 
атындағы электрохимия және катализ институ-
тымен, М.Г.Чернышевский атындағы Саратов 
мемлекеттік университетімен шығармашылық 
байланыста.

Х и м и к  с т у д е н т т е р  ғ ы л ы м и - з е р т т е у 
жұмыстарын белсенді атқара жүріп, түрлі конкурс, 
конференцияларға қатысады.

Кафедра оқытушылары қала және облыс 
мектептерімен тығыз байланыса отырып, оларға 
оқушылардың ғылыми жобасын жүргізуге ғылыми–
практикалық көмек беріп, олимпиадалар, кеңестер 
өткізеді.

Химия бакалавр түлектері өздерінің оқуларын факультеті

ҚР алдыңғы қатарлы оқу орындарында және шет 
елдерде жалғастыра алады.

5В011300 Биология 
Білім беру бағдарламалары: 1) Биология және 

химия 2) Биология және ағылшын тілі
Биология мамандығы бойынша білім бакалав-

ры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында 
атқарады.

Биология мамандығы бойынша б іл ім 
бакалаврының кәсіби қызметінің нысандары:

- негізгі және бейіндік мектептер;
- мамандандырылған мектептер;
- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдары болып табылады. 
Білім бакалаврының кәсіби қызмет түрлері:
- білімділік;
- эксперименттік-зерттеу;
- ұйымдастыру-басқару;
- әлеуметтік-педагогикалық;
- оқу-тәрбиелік;
- оқу-технологиялық қызмет болып табылады.
Таңдау бойынша  пәні – биология

Кафедрада оқытушылар мен магистранттардың 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері мен 
реферативті баяндамалары баяндалатын ғылыми-
әдістемелік семинар жүйелі түрде жұмыс жасайды. 
Кафедра қызметкерлері республикалық (Б және 
ҒМ Ботаника және фитоинтродукция институты, 
Зоология институты), халықаралық (РҒА УрО Дала 
институты) ғылыми конференцияларға қатысады. 

Қазіргі таңда біздің кафедрамыз Ресейдің 
көптеген ЖОО-мен, алыс шетел институты – 
Гетенген университеті және Испандық ботаникалық 
бақпен (Мадрид қ.) бірлесіп жұмыс жасайды.

5В011600 География 
Білім беру бағдарламалары: 1) География 

және балалар мен жасөспірімдер туризмі 2) 

География және биология
География мамандығы бойынша білім бака-

лавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында 
атқарады.

География мамандығы бойынша біл ім 
бакалаврының кәсіби қызметінің нысандары:

- мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 
ұйымдары;

- бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер;
- мамандандырылған мектептер;
- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдары болып табылады. 
География мамандығы бойынша біл ім 

бакалаврының кәсіби қызмет түрлері:
- білімділік;
- эксперименттік-зерттеу;
- ұйымдастыру-басқару;
- әлеуметтік-педагогикалық;
- оқу-тәрбиелік;
- оқу-технологиялық қызмет болып табылады.
Таңдау бойынша  пәні – география

5В060600 Химия 
Білім беру бағдарламалары: 1) Химия және 

ағылшын тілі  2) Химия  (білім беру)
Бітіруші химия пәні бакалавр академиялық 

дәрежесі біліктілігін алады және жалпы орта білім 
беру мектептерде, жоғары оқу орындарында 
оқытушы, химия, экология, т.б. профильдердің 
ғылыми-зерттеу институттарында зертханашы-
инженер, әртүрлі халықшаруашылық салаларында 
химия және физика-химия әдістерін қолдану бойын-
ша мамандар сияқты жұмыстар істей алады. 

Таңдау бойынша  пәні – химия

5В060800 Экология 
Білім беру бағдарламалары: 1) Биоэкология 2) 

Өнеркәсіптік экология  3) Экология және ағылшын 
тілі

Түлек экология бакалавры академиялық 

дәрежесін алып, қоршаған ортаны қорғау ту-
ралы территориялық басқармада, сондай-ақ 
ұлттық саябақтарда, қорықтарда, қорықшаларда, 
биос фера лық резерват тарда, өнд ір і с т і к 
кәсіпорындарда, агроөндірістік кешендерде, по-
лигондарда, энергетика объектілерінде, АЭС-те 
эколог ретінде, білім беру ұйымдарында биология 
және экология пәнінің оқытушысы ретінде, ғылыми-
зерттеу институттарында және орталықтарында 
ғылыми қызметкер ретінде жұмыс істей алады.

Таңдау бойынша  пәні – биология

5В060900 География 
Білім беру бағдарламалары: 1) География 

және тарих (білім беру) 2) География және 
ағылшын тілі

Бітіруші география бакалавр академиялық 
дәрежесі біліктілігін алады және инженер-зерт-
ханашы, қоршаған ортаны қорғау зертханашысы, 
экскурсия жетекшісі, сонымен қатар жалпы білім 
беру және орта кәсіби білім беру мекемелерде 
қызмет жасайды. 

Таңдау бойынша  пәні – география

5В072000 Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы 

Білім беру бағдарламалары: 1) Ағылшын тілі  
2) Химиялық зауыттарды жобалау

Бітіруші бейорганикалық заттардың химиялық 
технологиясының бакалавры академиялық 
дәрежесі біліктілігін алады  және мамандар келесі 
қызметтерде жұмыс жасай алады: технолог; ин-
женер; химик-технолог; инженер-технолог; маман; 
орта кәсіптік оқу орындарында оқытушы және т.б. 

Таңдау бойынша  пәні – химия

5В072100 Органикалық заттардың химиялық 
технологиясы 

Білім беру бағдарламалары: 1) Ағылшын тілі   
2) Химиялық зауыттарды жобалау

Бітіруші органикалық заттардың химиялық 
технологиясының бакалавры академиялық 
дәрежесі біліктілігін алады  және мамандар келесі 
қызметтерде жұмыс жасай алады: технолог; химик-
технолог; техник-технолог; мастер-технолог; маман; 
орта оқу орындарында оқытушы және т.б. 

Таңдау бойынша  пәні – химия

биология осуществляет свою профессиональную 
деятельность в сфере образования. 

Объектами профессиональной деятельности 
бакалавра образования по специальности био-
логия являются:

- средняя основная и профильная школа;
-  специализированная школа;
- организации технического и профессиональ-

ного образования.
Бакалавр образования по специальности био-

логия может выполнять следующие виды профес-
сиональной деятельности:

- образовательную;
- экспериментально-исследовательскую;
- организационно-управленческую;
- социально-педагогическую;
- учебно-воспитательную;
- учебно-технологическую.
Предмет по выбору — биология 

На кафедре имеется фундаментальный науч-
ный гербарий из 30000 гербарных листов, который  
включен в перечень «Гербарии СССР»,  функцио-
нирует Зоологический музей. В музее размещены  
боле 100 экспонатов птиц и млекопитающих, кол-
лекции беспозвоночных.

С т у д е н т ы  у ч а с т в у ю т  в  н а у ч н о - и с -
следовательских работах, конкурсах, конферен-
циях, олимпиадах. Преподаватели кафедры под-
держивают связь со школами города и области, 
оказывают научно-практическую помощь при вы-
полнении научных проектов школьников, проводят 
консультации, олимпиады.

В настоящее время кафедра поддерживает 
деловые связи со многими вузами России, а также 
с институтами дальнего зарубежья – Гётенгенским 
университетом (г. Гётенген) и Испанским ботаниче-
ским садом (г. Мадрид). 

5В011600 География 
Образовательные программы: 1) География 

и детско-юношеский туризм 2) География и 
биология

Бакалавр образования по специальности 

география осуществляет свою профессиональную 
деятельность в сфере образования. 

Объектами профессиональной деятельности 
бакалавра образования по специальности гео-
графия являются:

- организации дошкольного обучения и 
воспитания;

- начальная, основная и профильная школа;
-  специализированная школа;
- организации технического и профессиональ-

ного образования.
Бакалавр образования по специальности 

география может выполнять следующие виды про-
фессиональной деятельности:

- образовательную;
- экспериментально-исследовательскую;
- организационно-управленческую;
- социально-педагогическую;
- учебно-воспитательную;
- учебно-технологическую.
Предмет по выбору – география
                                                  
5В060600 Химия
Образовательные программы: 1)Химия и 

английский язык 2) Химия (образовательная)
Выпускники могут работать: преподавателями 

химии в средних профессиональных и высших 
учебных заведениях, лаборантами, инженерами 
в лабораториях вузов, научно-исследовательских 
институтах химического, экологического и др. про-
филей, специалистами по применению химических 
и физико-химических методов в различных обла-
стях народного хозяйства. 

Предмет по выбору — химия

5В060800 Экология 
О б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы :                                                

1) Биоэкология  2) Промышленная экология                           
3)Экология и английский язык

Выпускник получает академическую степень 
- бакалавр экологии и может работать экологом в 
территориальных управлениях охраны окружающей 
среды, национальных парках, заповедниках, за-
казниках, биосферных резерватах, промышленных 

5В011200 Химия  
Образовательные программы: 1) Химия и 

английский язык  2) Химия и биология   
Бакалавр образования по специальности химия 

осуществляет свою профессиональную деятель-
ность в сфере образования. 

Объектами профессиональной деятельности 
бакалавра образования по специальности химия 
являются:

- средняя основная и профильная школы;
-  специализированная школа;
- организации технического и профессиональ-

ного образования.
Бакалавр образования по специальности химия 

может выполнять следующие виды профессиональ-
ной деятельности:

- образовательную;
- экспериментально-исследовательскую;
- организационно-управленческую;
- социально-педагогическую;
- учебно-воспитательную;
- учебно-технологическую.
Предмет по выбору  - химия
         
Материальная база кафедры имеет хорошо ос-

нащенные лаборатории с современным оборудова-
нием. Практику студенты проходят на предприятиях 
КПО, лабораториях г.Уральска, а также с выездом в 
города РК. Кафедра обеспечивает специалистами 
школы, лаборатории предприятий не только ЗКО. 
Выпускники кафедры востребованы во многих реги-
онах Казахстана и за его пределами. Кафедра химии 
имеет научные связи с КазНУ имени аль –Фараби, 
КарГУ им. Е.А.Букетова, институтом электрохимии 
и катализа НАН им. Д.В.Сокольского, институтом 
химии  НАН им. А.Б.Бектурова, с Саратовским ГУ им. 
Н.Г.Чернышевского, Волгоградским ГУ и другими.

Студенты–химики имеют возможность участво-
вать в научно –исследовательских работах, могут 
проявить свои таланты участвуя в различных кон-
курсах, конференциях, олимпиадах. Преподаватели 
кафедры поддерживают связь со школами города и 
области, оказывают научно-практическую помощь 
при выполнении научных проектов школьников, 
проводят консультации, олимпиады.

Выпускники – химики бакалавриата могут 
продолжить свое обучение в ведущих вузах РК и 
зарубежья. 

5В011300 Биология 
Образовательные программы: 1) Биология 

и химия  2) Биология и английский язык 
Бакалавр образования по специальности 

Естественно-географический 
 факультет

предприятиях, агропромышленном комплексе, по-
лигонах, объектах энергетики, АЭС, организациях 
образования преподавателем биологии, географии 
и экологии, в научно-исследовательских институтах 
и центрах. 

Предмет по выбору – биология

5В060900 География 
Образовательные программы: 1) География 

и история (образовательная) 2)География и 
английский язык

Выпускник получает академическую сте-
пень - бакалавр географии естественно научного 
направления. Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются: проектно-
изыскательные исследования, научно-исследова-
тельские институты, бюро, туристические фирмы 
и др.; органы охраны природы и управления при-
родопользованием Министерства охраны окружа-
ющей среды (МООС) и др.; общеобразовательные 
и профессиональные учебные заведения и др. 

Предмет по выбору – география

5В072000 Химические технологии неорга-
нических веществ

О б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы :                                             
1) Английский язык 2) Проектирование  химиче-
ских заводов

Выпускникам бакалавриата по специальности 
химическая технология неорганических веществ, 
присуждается академическая степень бакалавра 
химической технологии неорганических веществ, 
специалисты могут работать в должности: техно-
лога; инженера; химика – технолога; инженера – 
технолога; специалиста; преподавателя средних 
профессиональных учебных заведений.

Предмет по выбору - химия

5В072100 Химические технологии органи-
ческих веществ 

О б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы :                                              
1) Английский язык  2) Проектирование  хими-
ческих заводов

Выпускникам бакалавриата по специальности 
химическая технология органических веществ, 
присуждается академическая степень бакалавра 
химической технологии органических веществ, 
специалисты могут работать в должности: тех-
нолога; химика – технолога; техника – технолога; 
специалиста; мастер-технолога; преподавателя 
средних учебных заведений и др.

Предмет по выбору – химия
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5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті 
Бі л ім беру ба ғ дар лама лары:                           

1) Ағылшын тілі   2) Орыс тілі

Біт іруші қазақ т іл і мен әдебиет 
пәні бакалавр академиялық дәрежесі 
біліктіліг ін алады және жалпы білім 
беретін мектептерде, лицей, колледж, 
гимназияларда қазақ тілі мен әдебиетінің 
мұғалімі, жоғары оқу орындары мен ғылыми 
мекемелерде кіші ғылыми қызметкер, 
аудармашы қызметтерін атқара алады. 
Бітіруші түлектер  білім беру, тәрбиелеу, 
ұйымдастыру жұмыстары, әдеби-мәдени, 
бұқаралық-ағарту кәсіби қызметтері 
салаларында жұмыс істей алады. 

Таңдау бойынша  пәні – қазақ 
әдебиеті

5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті 
Бі л ім беру ба ғ дар лама лары:                         

1) Ағылшын тілі  2) Журналистика
Біт іруші орыс т іл і  мен әдебиет 

бакалавры академиялық дәрежес і 
біліктіліг ін алады және жалпы орта 
білім беру мектептерінде, арнайы орта 
білім беру орындарында орыс тілі және 
әдебиет мұғалімі, баспаның редакторы, 
БАҚ қызметкері болып жұмыс істей алады.   

Таңдау бойынша  пәні – орыс 
әдебиеті

5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі 

Бі л ім беру ба ғ дар лама лары:                        
1) Аударма ісі  2) Неміс тілі/Француз тілі

Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы 
бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби 
қызметін білім беру саласында атқарады.

Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы 
бойынша білім бакалаврының кәсіби 
қызмет нысандары:

-  мек тепке дей ін г і  о қыт у және 
тәрбиелеу ұйымдары;

- бастауыш, негізгі және бейіндік 
мектептер;

- мамандандырылған мектептер;
- техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейін білім беру ұйымдары болып 
табылады.

Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы 
бойынша б іл ім бака лавры кәс іби 
қызметінің түрлері:

- білімділік;
- эксперименттік-зерттеу;
- ұйымдастыру-басқару;

  Филология     
факультеті

- әлеуметтік-педагогикалық;
- оқу-тәрбиелік;
- оқу-технологиялық қызмет болып 

табылады.
Таңдау бойынша  пәні – шет тілі

5В012100 Қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті  

Бі л ім беру ба ғ дар лама лары:                             
1) Аударма ісі   2) Ағылшын тілі

Бітіруші қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиетінің  
бакалавры академиялық дәрежесін алады 
және жалпы білім беретін мектептерде, 
лицей, колледж, гимназияларда қазақ 
тілі мен әдебиетінің мұғалімі, жоғары 

оқу орындары мен ғылыми мекемелерде 
к іші ғылыми қызметкер, аудармашы 
қызметтерін атқара алады.

Таңдау бойынша  пәні – қазақ 
әдебиеті

                                                        

5В012200 Орыс тілінде оқытпайтын 
мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті 

Білім беру бағдарламалары: 1) 
Аударма ісі  2) Ағылшын тілі 3)Құжаттану

Біт іруші орыс т іл і  мен әдебиет 
бакалавры академиялық дәрежес і 
біліктілігін алады және жалпы орта білім 
беру мектептерінде, колледждерде орыс 
тілі және әдебиеті мұғалімінің, баспаның 
редакторы, әкімшілік мекемелерінің, 
басқару органдарының қызметкері болып 
жұмыс істей алады. 

Таңдау бойынша  пәні  – орыс 
әдебиеті

5В020500 Филология: қазақ тілі 
Білім беру бағдарламалары:                      

1) Журналистика  2)  Аударма і с і                            
3) Құжаттану

5В020524 Филология: орыс тілі 
Бі л ім беру ба ғ дар лама лары:                           

1) Ағылшын тілі  2) Журналистика

Біт іруші  филология бака лавры 
академиялық дәрежесін алады және орта, 
арнаулы орта оқу орындарында ғылыми-
зерттеу мекемелері, газет, журналдардың 
редакциялары, радио мен телевидение 
және баспа орындарында қызмет жасай 
алады.

Таңдау бойынша  пәні – әдебиет

5 В 0 117 0 0  К а з а х с к и й  я з ы к  и 
литература 

Образовательные программы:                     
1)Английский язык  2) Русский язык 

Выпускник получает академическую 
степень - бакалавр казахского языка и 
литературы и может преподавать в обще-
образовательной, среднеспециальной и 
профессиональной школах, работать в 
научно-исследовательских и творческих 
организациях, государственных и негосу-
дарственных учреждения

Предмет по выбору — казахская 
литература 

 5В011800 Русский язык и литература 
Образовательные программы:                  

1) Английский язык    2) Журналистика

Выпускник получает академическую 
степень - бакалавр русского языка и 
литературы и может работать учителем 
русского языка и литературы   в средних 
общеобразовательных школах, средних 
специальных образовательных учрежде-
ниях, в качестве редактора издательств, 
работника СМИ.

Предмет по выбору — русская 
литература

5В011900 Иностранный язык: два 
иностранных языка 

Образовательные программы:            

1) Переводческое дело 2) Немецкий язык/ 
Французский язык

Бакалавр образования по специаль-
ности иностранный язык: два иностранных 
языка осуществляет свою профессиональ-
ную деятельность в сфере образования.  

Объектами профессиональной де-
ятельности бакалавра образования по 
специальности иностранный язык: два 
иностранных языка являются:

- организации дошкольного обучения 
и воспитания;

- начальная, основная и профильная 
школа;

-  специализированная школа;
- организации технического и профес-

сионального образования.

Бакалавр образования по специаль-
ности иностранный язык: два иностранных 
языка может выполнять следующие виды 
профессиональной деятельности:

- образовательную;
- экспериментально-исследователь-

скую;

Филологический 
факультет

- организационно-управленческую;
- социально-педагогическую;
- учебно-воспитательную;
- учебно-технологическую.
Предмет по выбору — иностранный 

язык

5В012100 Казахский язык и литера-
тура в школах с неказахским языком 
обучения 

Образовательные программы:                    
1) Переводческое дело  2) Английский язык

Выпускник получает академическую 
степень - бакалавр казахского языка и 
литературы и может преподавать в обще-
образовательной, среднеспециальной и 
профессиональной школах, работать в 

научно-исследовательских и творческих 
организациях, государственных и негосу-
дарственных учреждения

Предмет по выбору — казахская 
литература

5В012200 Русский язык и литература 

в школах с нерусским языком обучения
Образовательные программы:          

1) Переводческое дело 2) Английский язык  
3) Документоведение

Выпускник получает  академическую 
степень - бакалавр русского языка и 
литературы и может работать учителем 
русского языка и литературы в средних 
общеобразовательных школах, коллед-
жах, в качестве редактора издательств; 
работника административных учреждений, 
органов управления.

Предмет по выбору — русская 
литература

5В020500 Филология: казахский язык  
Образовательные программы:           

1) Журналистика  2) Переводческое дело   
3)Документоведение    

5В020524 Филология: русский язык  
Образовательные программы:          

1) Журналистика  2) Английский язык  

Выпускник получает академическую 
степень - бакалавра филологии и может 
работать в средних и средних професси-
ональных учебных заведениях; научно-ис-
следовательских организациях; редакциях 
газет, журналов, радио и телевидения, 
издательствах, органах управления; ре-
кламными агентами.

Предмет по выбору — литература
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Физико-математический 
факультет

5В010900 Математика 
О б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м -

мы: 1) Математика и информатика                                              
2) Математика и физика  3) Математика 
и английский язык

Выпускник получает академическую 
степень - бакалавр математики. Объектами 
профессиональной деятельности выпуск-
ников являются - средние школы и средние 
специальные учебные заведения, лицеи, 
гимназии, профессионально-технические 
училища, НИИ, центры в области матема-
тики, информатики. Организации различных 
форм собственности, использующие мате-
матические методы и компьютеры. 

Предмет по выбору – физика

5В011000 Физика 
Образовате льные программы:                     

1) Физика и информатика  2) Физика и ан-
глийский язык

Выпускник получает академическую 
степень - бакалавр физики. Объектами 
профессиональной деятельности выпуск-
ников являются  средние школы и средние 
специальные учебные заведения,  лицеи,  
гимназии,  профессионально-технические 
училища, НИИ, центры в области матема-
тики, информатики. 

Предмет по выбору - физика

5В011100 Информатика  
Образовате льные программы: 

1) Информатика и английский язык 2) 
Информатика и программное обеспечение  

Выпускникам специальности 5В011100 
– Информатика присваивается академиче-
ская степень «бакалавр образования» по 
специальности «5В011100 - Информатика». 

Бакалавр образования по специаль-
ности  «5В011100 – Информатика» может 

выполнять следующие виды профессио-
нальной деятельности:

- образовательную;
- экспериментально-исследовательскую;
- организационно-управленческую;
- социально-педагогическую;
- учебно-воспитательную;
- учебно-технологическую.
Объектами профессиональной деятель-

ности бакалавра образования по специаль-
ности «5В011100 – Информатика» являются: 

- организации дошкольного обучения и 
воспитания;

- начальная, основная и профильная 
школы;

- специализированная школа; 
- организации технического и професси-

онального образования.
Предмет по выбору — физика

5В060200 Информатика 
Образовате льные программы:                      

1) Компьютерный дизайн и графика                         
2)Информатика и физика

Выпускникам специальности 5В060200 
– Информатика присваивается академиче-
ская степень «бакалавр естествознания» по 
специальности «5В060200 - Информатика». 

Бакалавр естествознания по специаль-
ности «5В060200-  Информатика» может 
выполнять следующие виды профессио-
нальной деятельности:

- научно-исследовательскую;
- научно-технологическую;

- научно-производственную;
- организационно-управленческую;
-образовательную.
Объектами профессиональной дея-

тельности бакалавра естествознания по 
специальности «5В060200 – Информатика» 
являются: 

- проектные и научно-исследователь-
ские институты;

- органы управления;
- департаменты информационных 

технологий;
- финансовые организации;
- бизнес-структуры;
- образовательные организации;
- учебные заведения;
- промышленное производство.
Предмет по выбору – физика

5В070300 Информационные системы 
Образовате льные программы:                      

1) Информационные системы в экономике 
2) Информационные системы и техноло-
гии обучения

Вы п ус к н и к а м п о  с п е ц и а л ь н о с т и 
«5В070300 – Информационные системы» 
присваивается академическая степень 
«бакалавра техники и технологий» по спе-
циальности «5В070300 – Информационные 
системы».

Бакалавр техники и технологий по специ-
альности «5В070300 – Информационные си-
стемы» может выполнять следующие виды 
профессиональной деятельности:

– проектно-конструкторскую;
– производственно-технологическую;
– организационно-управленческую;
– эксплуатационную.
Объектами профессиональной де-

ятельности бакалавра техники и тех-
нологий по специальности «5В070300 
– Информационные системы» являются: 
промышленность, наука, образование, куль-
тура, здравоохранение, сельское хозяйство, 
государственное управление. 

Предмет по выбору – физика

5В070400 Вычислительная техника и 
программное обеспечение

Образовате льные программы:                  
1) Вычислительная техника и математика 
2) Компьютерная инженерия

Бакалавры техники и технологий по спе-
циальности «5В070400 − Вычислительная 
техника и программное обеспечение» могут 
выполнять следующие виды профессио-
нальной деятельности:

− проектно-конструкторскую;
− производственно-технологическую;
− экспериментально-исследователь-

скую;
− организационно-управленческую;
− эксплуатационную- исследовательскую;
Объектами профессиональной де-

ятельности бакалавра техники и тех-
нологий по специальности «5В070400 
− Вычислительная техника и программное 
обеспечение» являются: государственные и 
частные предприятия и организации, разра-
батывающие, внедряющие и использующие 
вычислительную технику и программное 
обеспечение в различных областях чело-
веческой деятельности.

Предмет по выбору - физика

Физика-математика 
факультеті

5В010900 Математика
Білім беру бағдарламалары:  1) 

Математика және информатика 2) 
Математика және физика 3) Математика 
және ағылшын тілі

Б і т і р у ш і  м а т е м а т и к а  б а к а л а в р 
академиялық дәрежесі біліктілігін алады. 
Бітірушінің кәсіби қызметінің нысаны – орта 
мектептер және арнаулы орта оқу орын-
дары, лицейлер, гимназиялар, кәсіптік-
техникалық училищелер, ҒЗИ, математика, 
информатика орталықтары болып табылады. 
Математикалық әдістер мен компьютерлерді 
пайдаланатын әртүрлі жеке меншік ұйымдар.

Таңдау бойынша  пәні – физика

5В011000 Физика  
Білім беру бағдарламалары: 1) Физика 

және информатика, 2) Физика және 
ағылшын тілі

Бітіруші физика мамандығы бойын-
ша білім беру бакалавры академиялық 
дәрежесі біліктілігін алады. Бітірушінің кәсіби 
қызметінің нысаны – орта мектептер және 
арнаулы орта оқу орындары, лицейлер, гим-
назиялар, кәсіптік-техникалық училищелер, 
ғылыми-зерттеу институттары, математика, 
информатика орталықтары болып табылады.

Таңдау бойынша  пәні – физика

5В011100 Информатика  
Б і л і м  б е р у  б а ғ д а р л а м а л а р ы :                                

1) Информатика және бағдарламалық 
қамтамасыз ету 2) Информатика және 
ағылшын тілі

5В011100 – Информатика мамандығы 
бойынша бітіруші тұлғаларға 5В011100 – 
Информатика мамандығы бойынша «білім 
бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі. 

5В011100- Информатика мамандығы 

білім  бакалаврының кәсіби қызмет түрлері:
-  білімдік;
- эксперименттік-зерттеу;
- ұйымдастыру-басқару;
- әлеуметтік-педагогикалық;
- оқу-тәрбиелік;
- оқу-технологиялық қызмет болып 

табылады.
5В011100 – Информатика мамандығы 

бойынша білім бакалаврының кәс іби 
қызметінің нысандары: 

- мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 
ұйымдары; 

- бастауыш, нег із г і  және бейіндік 
мектептер; 

- мамандандырылған мектептер; 
- техникалық және кәсіптік білім беретін 

ұйымдар болып табылады.
Таңдау бойынша  пәні – физика
                                                             
5В060200 Информатика 
Б і л і м  б е р у  б а ғ д а р л а м а л а р ы :                                     

1) Компьютерлік дизайн және графика                
2) Информатика және физика

5В060200 – Информатика мамандығы 
бойынша бітіруші тұлғаларға «5В060200-
Информатика» мамандығы бойынша «жа-
ратылыстану бакалавры» академиялық 
дәрежесі беріледі. 

5В060200 -  Информатика мамандығы 
бойынша жаратылыстану бакалаврының 
кәсіби қызмет түрлері:

- ғылыми-зерттеу;

- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастыру– басқарушылық;
- жобалаушы-құрастырушылық.
5В060200 – Информатика мамандығы 

бойынша жаратылыстану бакалаврының 
кәсіби қызметінің нысандары: 

-  жоба лау және ғылыми -зерт теу 
институттар;

- басқару органдары;
-   а қ п а р а т т ы қ  т е х н о л о г и я л а р 

департаменті;
- қаржылық ұйымдар;
- бизнес-структуралар, білім беру 

мекемелері;
- оқу орындары;
- өнеркәсіптік өңдірістік.
Таңдау бойынша  пәні – физика

5В070300 Ақпараттық жүйелер 
Б і л і м  б е р у  б а ғ д а р л а м а л а р ы :                                      

1) Экономикадағы ақпараттық жүйелер  
2) Ақпараттық жүйелер және оқыту 
технологиясы

Біт іруші т ұл ғалар ға «5В070300 - 
Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша 
«техника және технологиялар бакалавры»  
академиялық дәрежесі беріледі.

5В07030 0 -  Ақпарат тық ж үйелер 
мамандығы бойынша техника және техноло-
гиялар бакалаврының кәсіби қызмет түрлері:

-  жобалаушы-құрастырушылық;
- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастыру– басқарушылық;

- эксплуатациялық.
5В070300 – Ақпарат тық ж үйелер 

мамандығы бойынша техника және техно-
логиялар бакалаврының кәсіби қызметінің 
нысандары: адам қызмет етудің барлық 
салаларында ақпараттық жүйелерді жасай-
тын, іске қосатын және қолданатын әртүрлі 
меншік түрлеріне жататын кәсіпорындар 
мен ұйымдар.

Таңдау бойынша  пәні – физика

5В070400 Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету

Б і л і м  б е р у  б а ғ д а р л а м а л а р ы :                                    
1) Есептеу техникасы және математика 
2) Компьютерлік инженерия

Бітіруші «5В070400-Есептеу техни-
касы және бағдарламалық қамтамасыз 
ету» мамандығы бойынша «техника және 
технологиялар бакалавры» академиялық 
дәрежесін алады.

«5В070400  -  Есептеу техникасы 
және бағдарламалық қамтамасыз ету» 
мамандығы бойынша техника және техноло-
гиялар бакалаврының кәсіби қызмет түрлері: 

- жобалаушы-құрастырушылық;
- өндірістік-технологиялық;
- эксперименталды-зерттеушілік;
- ұйымдастыру– басқарушылық; 
- эксплуатациялық.
«5В070400  - Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы 
бойынша техника және технологиялар 
бакалаврының кәсіби қызметінің нысанда-
ры: есептеу техникасы мен бағдарламалық 
қамтамасыз етуді қолданатын және іске 
қосатын, өңдейтін мемлекеттік және жеке 
кәсіпорындар мен ұйымдар.

Таңдау бойынша  пәні – физика
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5В011400 Тарих
Білім беру бағдарламалары: 1) Тарих 

және ағылшын тілі 2) Тарих және құқық 
негіздері

Бітіруші тарих бакалавры академиялық 
біліктілігін алады. Тарихшы маманның кәсіби 
қызметі нысандары жалпы білім беретін және 
арнаулы мектептер, лицейлер, гимназиялар, 
колледждер. Сонымен қатар – тарихшы-
лар жоғары оқу орындарында, мемлекеттік 
мекемелерде және бұқаралық ақпарат са-
лаларында (ғылыми-зерттеу институттары, 
педагогикалық және тарих кабинеттері, баспа-
лар, әкімшіліктер, кітапханалар, мұрағаттар, 
мұражайлар, мамандықты жетілдіру инсти-
туттары, газеттер, радио, теледидар) археолог 
болып қызмет істей алады.

Таңдау бойынша  пәні – дүниежүзі 
тарихы

5В011500 Құқық және экономика негіздері 
Білім беру бағдарламалары: 1) Тарих   2) 

Әлеуметтік педагогика
Бітіруші құқық және экономика негіздері 

бакалавры академиялық дәрежесі біліктілігін 
алады және жалпы орта мектептерде құқық 
және экономика негіздері пәні мұғалімі болып 
жұмыс істей алады. Сондай-ақ мемлекеттік 
және мемлекеттік емес мекемелерде, кеңес 
беруші фирмаларда, оқу орындарында қызмет 
атқара алады.

Таңдау бойынша  пәні – дүниежүзі 
тарихы

5В020200 Халықаралық қатынастар 
Біл ім беру бағ дар лама лары:  1) 

Халықаралық экономика  2)  Аударма ісі
Бітірушіге халықаралық байланыстар 

бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. 
Халықаралық қатынастар бакалаврының 
кәсіптік қызмет объектілері болып әлемдік 

экономика, мемлекеттің ішкі және сыртқы 
саясаты, ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі 
дипломатия тарихы, ұйымдардың қызметіндегі 
тәжірибелік және теориялық қырлары, 
халықаралық жағдайға маңызды ықпал ете 
алатын халықаралық ұйымдар, қазіргі кезеңдегі 
әлемнің ғаламдық мәселелері саналады.

Таңдау бойынша  пәні – шет тілі 

5В020300 Тарих
Б і л і м  б е р у  б а ғ д а р л а м а л а р ы :                                                 

1) Мұрағаттану   2)Археология
Бітіруші тарих бакалавры академиялық 

дәрежесі біліктілігін алады. Тарихшы маманның 
кәсіби қызмет нысандары жалпы білім беретін 
және арнаулы мектептер, лицейлер, гимназия-
лар, колледждер. Сонымен қатар – тарихшы-
лар жоғары оқу орындарында, мемлекеттік 
мекемелерде және бұқаралық ақпарат са-

лаларында (ғылыми-зерттеу институттары, 
педагогикалық және тарих кабинеттері, баспа-
лар, әкімшіліктер, кітапханалар, мұрағаттар, 
мұражайлар, мамандықты жетілдіру инсти-
туттары, газеттер, радио, теледидар) жұмыс 
жасай алады.

Таңдау бойынша  пәні – дүниежүзі 
тарихы

5В030100 Құқықтану 
Б і л і м  б е р у  б а ғ д а р л а м а л а р ы :                                                  

1) Қылмыстық құқық 2) Азаматтық құқық

Тарих және құқық 
факультеті

Құқықтану мамандығы бойынша бакалавр-
лар мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара 
алады: 

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органдары мен мекемелерінде ұйымдастыру-
басқару қызметі;

- Ішкі істер, қаржы полициясы, ұлттық 
қауіпсіздік, прокуратура, сот мекемелері және  
т. б. органдарында құқық қорғау қызметі;

- заң кеңесшісі, адвокат есебінде заңдық 
және кеңес беру қызметі;

- орта және орта кәсіптік білім беретін оқу 
орындарында педагогикалық қызмет.

Кәсіби қызметінің функциялары:
- құқық қорғау;
- құқық қорғаушылық;
- ұйымдастыру-басқару;
- педагогикалық;
- Қазақстан Республикасында зайырлы 

және  құқықтық мемлекет құру;
- заңды нақты орындау, жеке және заңды 

тұлғалардың  заң алдында теңдігі тұрғысында 
құқықты қолдану қызметін іске асыру; 

- құқықты қолдану тәжірибелерінің 
мәселелерін анықтау және ұлттық заң 
шығарушылықты жетілдіру.

Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:
- адам және адамзат құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау нәтижелілігін арттыру;
- кәсіпкерлік және басқа да заңға қайшы 

келмейтін қызметтерді қорғау және қолдау;

- құқық бұзудың алдын алу;
-  азамат тық пен отансүйг ішт і к ке, 

мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, Консти-
туция мен қоғамға қайшы келетін жағдайларды 
қабылдамауға тәрбиелеу;

- заң және құқық тәртіптерін нығайту;
- халықтың құқықтық санасы мен құқықтық 

мәдениетін қалыптастыру және дамыту; 
- адам және азаматтың құқықтарын қорғау.
Таңдау бойынша  пәні – дүниежүзі тарихы

5В050100 Әлеуметтану 
Білім беру бағдарламалары: 1) Қоғаммен 

байланыс 2) Әлеуметтік жұмыс
Бі т і ру ш і  әл еу м ет тан у бак а л ав р ы 

академиялық дәрежесі біліктілігін алады. 
Әлеуметтанушылар зерттеу және әлеуметтану 
орталықтарында, мемлекеттік қызметтерінің 
құрылымдарында (Президент Аппаратында, 
Үкіметінде, Парламентте, департаменттің 
ә р т ү р л і  ә л е у м е т т і к  б ө л і м д е р і н д е) 
әлеуметтанушы-аналитигі, орта білім беру 
орындарында әлеуметтік-саяси пәндер бой-
ынша оқытушы, халықты әлеуметтік қорғаудың 
еңбек маманы болып жұмыс істей алады.

Таңдау бойынша  пәні – дүниежүзі тарихы

5В050500 Аймақтану 
Білім беру бағдарламалары: 1) Жергілікті 

мемлекеттік басқару   2) Аударма ісі
Бітіруші аймақтану бакалавры академиялық 

дәрежесі біліктілігін алады. Бұл мамандар 
аймақтық саясат пен экономика саласында 
референт, консультант, сыртқы саяси шолу-
шы, мемлекеттік органдар мен ұйымдарда 
шетел тілдер бойынша аудармашы-референт, 
жергілікті басқару органдарында, ҚР білім беру 
орындарында, орта білім беру орындарында 
оқытушы болып жұмыс істей алады.

Таңдау бойынша  пәні – шет тілі

5В011400 История 
О бр азо вате л ьн ы е п р о гр ам мы:                            

1) История и английский язык  2) История 
и основы права

Выпускник получает академическую сте-
пень — бакалавр истории. Объектами про-
фессиональной деятельности выпускников 
являются: общеобразовательные и специ-
ализированные школы, лицеи, колледжи, 
гимназии, государственные учреждения, 
научно-исследовательские институты и ор-
ганизации (СМИ, научные институты, изда-
тельство, библиотеки, институты повышения 
квалификации, кабинеты педагогического и 
исторического образования, педагогический 
процесс в учреждениях системы образова-
ния), а также могут работать археологом.

Предмет по выбору — всемирная 
история

5В011500 Основы права и экономики 
О бр азо вате л ьн ы е п р о гр ам мы:                             

1)История   2) Социальная педагогика
Выпускник получает академическую сте-

пень — бакалавр основы права и экономики 
и может работать учителем основы права и 
экономики в средних общеобразовательных 
школах. Специалистом административных 
органов образования, научным сотрудником, 
менеджером в системе образования, социаль-
ным педагогом в специальных организациях, а 
также занимать должности в государственных 
и негосударственных организациях. 

Предмет по выбору - всемирная история

5В020200 Международные отношения 
Образовательные программы: 1) 

Международная экономика    2) Переводческое 
дело

Выпускник получает академическую сте-
пень — бакалавр международных отношений. 
Объектами профессиональной деятельно-
сти бакалавра международных отношений 
являются: мировая политика, современные 
конфликты и методы их урегулирования, ос-
новы геополитики, дипломатический этикет и 

протокол, история дипломатии, подсистемы 
мирового сообщества, международные отно-
шения, практические и теоретические аспекты 
деятельности международных организаций, 
способные оказывать существенное влияние 
на мировые события, глобальные проблемы 
современного мира. 

Предмет по выбору — иностранный 
язык

5В020300 История
О бр азо вате л ьн ы е п р о гр ам мы:                              

1) Архивоведение  2) Археология
Выпускник получает академическую сте-

пень — бакалавр истории. Объектами про-
фессиональной деятельности выпускников 
являются: общеобразовательные и специ-
ализированные школы, лицеи, колледжи, 
гимназии, государственные учреждения, науч-
но-исследовательские институты и организа-

ции (СМИ, научные институты, издательство, 
библиотеки, институты повышения квалифи-
кации, кабинеты педагогического и историче-
ского образования, педагогический процесс в 
учреждениях системы образования).

Предмет по выбору — всемирная 
история

5В030100 Юриспруденция 
О бр азо вате л ьн ы е п р о гр ам мы:                             

1) Уголовное право  2) Гражданское право
Бакалавры по специальности 5В050301 – 

Юриспруденция могут выполнять следующие 
виды профессиональной деятельности:

- организационно -управленческая 

Факультет
 истории и права

деятельность в государственных органах и 
организациях Республики Казахстан;

- правоохранительная деятельность в ор-
ганах внутренних дел, финансовой полиции, 
национальной безопасности, прокуратуры, 
судебных организациях и т.д.;

- юридическая и консультационная дея-
тельность в качестве адвоката, юрисконсульта;

- педагогическая деятельность в учебных 
заведениях, дающих среднее и среднее про-
фессиональное образование.

Функции профессиональной деятельности:
- правоохранительная;
- правозащитная;
- организационно-управленческая;
- педагогическая;
- построение в Республике Казахстан 

правового, светского и демократического 
государства;

- осуществление правоприменительной 
деятельности на принципах точного со-
блюдения законов, равенства физических и 
юридических лиц перед законом;

- выявление проблем правоприменитель-
ной практики и совершенствование нацио-
нального законодательства.

 
Типовые задачи профессиональной 

деятельности:
- повышение эффективности защиты прав 

и свобод человека и гражданина;
- защита и поддержка предприниматель-

ской и иной не противоречащей законодатель-
ству деятельности;

- профилактика правонарушений;
- воспитание гражданственности и патри-

отизма, уважения к государственным симво-
лам, нетерпимости к антиконституционным и 
антиобщественным проявлениям;

- укрепление законности и правопорядка;
- формирование и развитие высокого уров-

ня правового сознания и правовой культуры 
населения;

- защита прав человека и гражданина.
Предмет по выбору — всемирная 

история

5В050100 Социология 
Образовательные программы: 1) Связь 

с общественностью  2) Социальная работа
Выпускник получает академическую 

степень — бакалавр социологии. Социологи 
могут работать в исследовательских и со-
циологических центрах, социологом-анали-
тиком в структурах государственной службы 
(Аппарате Президента, Правительства, 
Парламенте, в различных социальных отде-
лах департаментов), преподавателем соци-
альных и политических дисциплин в средних 
учебных заведениях, специалистом труда 
социальной защиты населения. 

Предмет по выбору - всемирная история

5В050500 Регионоведение 
О бр азо ва те л ьн ы е п р о гр ам мы:                            

1) Государственное и местное управление 
2) Переводческое дело

Выпускник получает академическую 
степень — бакалавр регионоведения, специ-
алисты могут работать референтами, консуль-
тантами в области региональной политики и 
экономики, внешнеполитическим обозрева-
телем, переводчиком-референтом по соот-
ветствующим иностранным языкам при работе 
в государственных органах и организациях, 
местных органах власти, образовательных 
учреждениях РК, преподавателем в средних 
учебных заведениях.

Предмет по выбору — иностранный 
язык



№ 1 (896) қаңтар 7
5В010200 Бастауышта оқыту педагогикасы 

мен әдістемесі 
Білім беру бағдарламалары : 1) Мектепалды 

даярлық  2) Тәрбие жұмысын ұйымдастыру
Бітіруші бастауыш оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі бакалавры  біліктілігін алады. Төмендегідей 
кәсіптік қызмет түрлерін атқара алады: бастауыш мек-
теп мұғалімі, тәрбие ісі жөніндегі мектеп директорының 
орынбасары, шағын комплектілі мектепте тіл, матема-
тика, қоршаған әлем, сурет, музыка мұғалімі, мектепал-
ды даярлық топ тәрбиешісі жұмыстарын істей алады.

Таңдау бойынша  пәні – биология

5В010300 Педагогика және психология
Білім беру бағдарламалары: 1) Дефектология  

2) Әлеуметтік педагогика   
Бітіруші педагогика және психология бакалавр 

академиялық дәрежесі біліктілігін алады және жалпы 
орта білім беретін мектептерде, мектепке дейінгі оқыту 
және тәрбиелеу жүйесі мекемелерде, педагогикалық 
колледжде, бастапқы және орта кәсіптік білім беру 
ұйымдарында, емханаларда медициналық психолог 
жұмыстарын істей алады.

Таңдау бойынша  пәні – биология

5В010400 Бастапқы әскери дайындық   
Білім беру бағдарламалары: 1) Дене тәрбиесі  

2) Спорттық-шипалық дене шынықтыру     
Бітіруші түлектер  бастапқы әскери дайындық 

бакалавр академиялық дәрежесі біліктілігін алады, 
жалпы білім беретін орта мектептерде, мектеп-ин-
тернаттарда, гимназиялар мен лицейлерде, кәсіптік 
оқу орындарында, білім беру әкімшілік орындарында 
бастапқы әскери дайындығы  пәні мұғалімі және дене 
дайындығы қызметін атқара алады.

Екі міндетті түрде тестілеу пәні:
1.ҚР  тарихы; 2.Қазақ тілі (орыс тілі).
2 шығармашылық емтихан:       
1.  Жеңіл атлетика; 2. Гимнастика. 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАНҒА 
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

І. ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА  / 25 балл /
1. Жүгіру 1000 м. - әйелдер. Жүгіру 3000 м. - ерлер. 2. Жүгіру 

100 м. 3. Бір орында тұрып ұзындыққа секіру. 4. Гранат лақтыру: 
Гранаттың салмағы: ер – 700 гр., әйел – 500 гр. 

Ескерту: 1. Міндетті жаттығулар: 1. 1000 метрге жүгіру 
(әйел); 2. 3000 метрге жүгіру (ер); гранат лақтыру.

2. Таңдау бойынша жаттығу: 100 метрге жүгіру және бір 
орыннан ұзындыққа секіру. 

II.  ГИМНАСТИКА  / 25 балл /
ЕРЛЕР: 1. Кермеге тартылу. 2. Ағаш аттан тіреп секіру. 

Ағаш ат ұзындығы, биіктігі 115 см. Екі мүмкіндік беріледі, 
жақсы көрсеткіші сынаққа алынады. Ағаш ат ұзындығына 
аяқты алшақ қою арқылы секіру - 10,0 балл.

білім беру мекемелері, мектепке дейінгі, мектеп, 
кәсіптік оқу орындарында (колледждер, гимназия-
лар, училищелер), балалар спорт мектептері мен 
клубтарында,фирмаларда, мемлекеттік ұйымдарда, 
дене шынықтыру мен спорттық қызметті басқару 
органдарында, дене шынықтыру және  спорттық 
бағдарлы ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет 
атқара алады

Екі міндетті түрде тестілеу пәні :
1.ҚР  тарихы; 2.Қазақ тілі (орыс тілі).
2 шығармашылық емтихан:       
1. Жеңіл атлетика;  2. Гимнастика 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАНҒА 
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

І. ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА /25 балл/
1. Жүгіру 1000 м. -  әйелдер. Жүгіру 3000 м. - ерлер. 2. Жүгіру 

100 м. 3. Бір орында тұрып ұзындыққа секіру. 4. Гранат лақтыру: 
Гранаттың салмағы: ер – 700 гр., әйел – 500 гр. 

Ескерту: 1. Міндетті жаттығулар:
1. 1000 метрге жүгіру (әйел); 2. 3000 метрге жүгіру (ер); 

гранат лақтыру. 
2. Таңдау бойынша жаттығу:  100 метрге жүгіру және бір 

орыннан ұзындыққа секіру. 
II. ГИМНАСТИКА /25 балл/
ЕРЛЕР: 1. Кермеге тартылу. 2. Ағаш аттан тіреп секіру. 

Ағаш ат ұзындығы, биіктігі 115 см. Екі мүмкіндік беріледі, жақсы 
көрсеткіші сынаққа алынады. Ағаш ат ұзындығына аяқты алшақ 
қою арқылы секіру - 10,0 балл.

ІІІ. Акробатика  - 10 балл
1. Бастапқы қалып. Негізгі тұрыс - бір аяқты тепе-тендікте 

ұстау (қарлығаш бейнесі) - 1,5 балл. 2. Түзеле, қол жоғарыда, бір 
аяқпен серпіліп, екінші   аяқпен итеріліп, қолға тұру - 1,5 балл. 
3.  Екі рет алға домалап отыру – 2.0  балл. 4. Баспен қолға тұру, 
күшпен аяқты жоғары көтеру, 3 секунд ұстау, жинақталып,  тіреле 
отыру - 1,5 балл. 5. Артқа қарай жылдам жинақталып  домалап 
отыру, тұру - 1,5 балл. 6. Жанға бұрылу – 1,5 балл.

ІV. Арыс (биік) таңдау бойынша – 10 балл
1. Қолға тіреліп, артқа серпілу, алға серпіле қарқынмен 

көтеріліп, аяқты созып отыру - 2,5 балл. 2. Күшпен иыққа тұру 
-  3,0 балл. 3. Алға қарай домалап, аяқты созып отыру - 1,5 балл. 
4. Аяқты алға-артқа серпіле тербелту  - 1 балл. 5. Алға серпіліп 
90 градусқа бұрылып секіріп түсу - 2,0 балл.

ӘЙЕЛДЕР: 1. Еденге тіреліп, қолды бүгіп -жазу (90 
градусқа  бүгу). 2. Кіші ағаш аттан тіреп секіру.  Кіші ағаш атты 

енінен қою, биіктігі - 115 см. Кіші ағаш аттан аяқты ашып секіру. 
Екі мүмкіндік беріледі, жақсы көрсеткіші сынаққа алынады. – 10,0 
балл. 3. Акробатика – 10 балл. 1. Жартылай  отырып, толқынды 
қимыл жасау - 0,5 балл. 2. Бір аяқпен тұрып,  тепе-теңдікті  ұстау 
(қарлығаш бейнесі) - 1,0 балл. 3. Жанға айналып, қолын жанына 
ұстап, бір аяқпен жартылай құлау - 2,0 балл. 4. 1-2 қадам жасап, 
тіреліп отыру, алға домалап отыру - 1,5 балл. 5. Бұрыш ұстау - 1,0 
балл. 6.  Жауырынға тік тұру - 1,0 балл. 7. Жартылай домалап 
алға тіреліп отыру, тұру - 0,5 балл. 8. “Көпір” бейнесін жасай ау-
дарылып, тіреле отыру - 1,5 балл. 9. Жартылай отырып жоғарыға 
шалқайып секіру - 1,0 балл. 4. Әр түрлі биіктіктегі арыс – 10 
балл. 1. Бір аяқпен серпіліп, екінші аяқпен итеріліп, айналып 
жоғары сырыққа жату - 3,0 балл. 2. Негізгі қалыптан жанына 
солға (оңға) аударылып түсу - 2,0  балл. 3. Төмен түсіп, төменгі 
сырыққа жату - 2,0 балл. 4. Сол аяқты жайып, солға бұрылып, 
жамбасқа отыру - 1,5 балл. 5. 180  градусқа айналып барып, оң 
жаққа бұрылып, жерге секіріп  түсу - 1,5 балл.

Ескерту: Міндетті жаттығулар
Ерлер – тартылу, тіреп секіру; Әйелдер – еденде тіреп 

жатып қолды бүгіп-жазу, тіреп секіру.
Таңдау бойынша жаттығулар:
Әйелдер – акробатика, әр түрлі биіктіктегі арыстар; Ерлер 

- акробатика, арыстар.

5В012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 
тану

Білім беру бағдарламалары: 1) Педагогика 
және психология   2) Дефектология

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 
мамандығы бойынша білім бакалаврының кәсіби 
қызметінің саласы – жалпы білім беретін ұйымдарда, 
арнайы (түзетуші) білім ұйымдарында, пеницитарлық 
типтегі мекемелерде, сауықтыру орталықтарында 
балалар мен оқушы жастарды әлеуметтендіру және 
тұлғалық дамыту процесі болып табылады.

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 
мамандығы бойынша білім бакалаврының кәсіби 
қызмет нысаны: мемлекеттік құрылымдар (ҚР БҒМ ба-
лалар құқығын қорғау Комитеті), әлеуметтік бағыттағы 
мекемелер (әлеуметтік қамтамасыздандыру, 
жұмыссыздарға, жағдайы төмендерге, еңбекке 
жарамсыздарға, еңбек ету мүмкіндігі шектеулілерге, 
қарттарға қолдау көрсету мен көмектесу ұйымдары); 
мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру 
мекемелері (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, 
мектептер, балалар үйі, интернаттар, арнайы 
білім беру мекемелері); қоғамдық ортада өскелең 
ұрпақты тәрбиелеу мен дамыту проблемала-
рымен айналысатын мекемелер; балалардың 
бос уақыттарын ұйымдастырумен және балалар 
шығармашылығын қолдаумен, өскелең ұрпақтың 
толыққанды әлеуметтенуімен және тұлғалық даму-
ымен айналысатын мекемелер (қоғамдық ұйымдар, 
балалар клубы, студиялар, сауықтыру лагері) болып 
табылады.

Таңдау бойынша  пәні – биология

    Педагогика       
                         факультеті

ІІІ. Акробатика  - 10 балл
1.  Бастапқы қалып. Негізгі тұрыс - бір аяқты тепе-тендікте 

ұстау (қарлығаш бейнесі) - 1,5 балл. 2. Түзеле, қол жоғарыда, 
бір аяқпен серпіліп, екінші аяқпен итеріліп, қолға тұру - 1,5 балл. 
3.  Екі рет алға домалап отыру – 2.0  балл. 4. Баспен қолға тұру, 
күшпен аяқты жоғары көтеру, 3 секунд ұстау, жинақталып,  тіреле 
отыру - 1,5 балл. 5. Артқа қарай жылдам жинақталып домалап 
отыру, тұру - 1,5 балл. 6. Жанға бұрылу – 1,5 балл.

ІV. Арыс (биік) таңдау бойынша – 10 балл
1. Қолға тіреліп, артқа серпілу, алға серпіле қарқынмен 

көтеріліп, аяқты созып отыру -  2,5 балл. 2.  Күшпен иыққа тұру 
-  3,0 балл. 3. Алға қарай домалап, аяқты созып отыру -  1,5 балл. 
4. Аяқты алға-артқа серпіле тербелту  -  1 балл. 5. Алға серпіліп 
90 градусқа бұрылып секіріп түсу - 2,0 балл.

ӘЙЕЛДЕР: 1. Еденге тіреліп, қолды бүгіп-жазу (90 градусқа  
бүгу). 2. Кіші ағаш аттан тіреп секіру. Кіші ағаш атты енінен 
қою, биіктігі - 115 см. Кіші ағаш аттан аяқты ашып секіру. Екі 
мүмкіндік беріледі, жақсы көрсеткіші сынаққа алынады. – 10,0 
балл. 3. Акробатика – 10 балл. 1. Жартылай  отырып, толқынды 
қимыл жасау - 0,5 балл. 2. Бір аяқпен тұрып, тепе-теңдікті  ұстау 
(қарлығаш бейнесі) - 1,0 балл. 3. Жанға айналып, қолын жанына 
ұстап, бір аяқпен жартылай құлау - 2,0 балл. 4. 1-2 қадам жасап, 
тіреліп отыру, алға домалап отыру 1,5 балл. 5. Бұрыш ұстау - 1,0 
балл. 6.  Жауырынға тік тұру - 1,0 балл. 7. Жартылай домалап 
алға тіреліп отыру, тұру - 0,5 балл. 8. “Көпір” бейнесін жасай ау-
дарылып, тіреле отыру - 1,5 балл. 9. Жартылай отырып жоғарыға 
шалқайып секіру - 1,0 балл. 4. Әр түрлі биіктіктегі арыс – 10 
балл. 1. Бір аяқпен серпіліп, екінші аяқпен итеріліп, айналып 
жоғары сырыққа жату -  3,0 балл.2. Негізгі қалыптан жанына 
солға (оңға) аударылып түсу - 2,0  балл. 3. Төмен түсіп, төменгі 
сырыққа жату - 2,0 балл. 4. Сол аяқты жайып, солға бұрылып, 
жамбасқа отыру - 1,5 балл. 5. 180 градусқа айналып барып, оң 
жаққа бұрылып, жерге секіріп  түсу - 1,5 балл.

Ескерту: Міндетті жаттығулар
Ерлер – тартылу, тіреп секіру; Әйелдер – еденде тіреп жатып 

қолды бүгіп-жазу, тіреп секіру.
Таңдау бойынша жаттығулар: Әйелдер – акробатика, әр 

түрлі биіктіктегі арыстар; Ерлер - акробатика, арыстар.
                          
5В010800 Дене шынықтыру және спорт
Білім беру бағдарламалары: 1) Таңдап 

алынған спорт түрі бойынша жаттықтырушы  
2) Бастапқы әскери дайындық

Бітіруші түлектер дене шынықтыру және 
спорт бакалавр академиялық дәрежесі біліктілігін 
алады,  мемлекеттік, қоғамдық,  жеке меншік 

Арнайы басылым           Спецвыпуск Арнайы басылым        Спецвыпуск           Арнайы басылым Спецвыпуск АБИТУРИЕНТ - 2014
5В010200 Педагогика и методика начального 

обучения 
О б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы :                                                            

1) Предшкольная подготовка 2) Организация вос-
питательной работы

Выпускник получает академическую степень - ба-
калавра педагогики и методики начального обучения 
и может работать учителем начальных классов, заме-
стителем директора по начальным классам, учителем 
языка, математики, познания мира, рисования, музыки 
в малокомплектной школе, воспитателем группы 
предшкольной подготовки. 

Предмет по выбору — биология

5В010300 Педагогика и психология 
О б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы :                                                            

1) Дефектология 2) Социальная педагогика 
Выпускник получает академическую степень - 

бакалавра педагогики и психологии и может работать 
в средних общеобразовательных школах, системе 
дошкольного обучения и воспитания, педагогическом 
колледже, организациях начального и среднего про-
фессионального образования, медицинским психоло-
гом в городской и областной поликлиниках. 

Предмет по выбору — биология

5В010400 Начальная военная подготовка
Образовательные программы: 1) Физическое 

воспитание  2) Спортивно-оздоровительная физи-
ческая культура

Выпускники получают академическую степень 
– бакалавр начальной военной подготовки, могут 
занимать первичные должности в средних общеобра-
зовательных школах, школах-интернатах, гимназиях, 
лицеях, в начальных и средних профессиональных 
учебных заведениях, административных органах 
образования. 

Квалификация специальности – учитель на-
чальной военной подготовки,  учитель физической 
культуры.

Два обязательных тестируемых предмета:
История РК. Казахский язык/русский язык. 
Два творческих экзамена:  
1. Легкая атлетика 2. Гимнастика 

ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ ЭКЗАМЕНАМ
І. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА / 25 баллов /
Упражнения многоборья: 1. Бег 1000 м. -  женщины; Бег 

3000 м. – мужчины. 2. Бег  100 м. 3. Прыжки в длину с места.  
4. Метание гранаты. Вес гранаты: муж. – 700 гр., жен. – 500 гр.       

Примечание: 
1. Обязательные упражнения:
1. Бег 1000 метров  (жен.); 2. Бег 3000 метров (муж.); 

метание гранаты.
2. Упражнение по выбору: бег 100 метров и прыжки в 

длину с места.
ІІ.  ГИМНАСТИКА /25 баллов/
МУЖЧИНЫ: 1. Подтягивание в висе на перекладине. 2. 

Опорный прыжок. Конь в длину, высота 115 см. Выполняется 

в две попытки, в зачет идет лучшая. Прыжок ноги врозь через 
коня в длину - 10,0 баллов. 

ІІІ. Акробатика - 10 баллов
1. Равновесие (на одной ноге, руки в стороны держать) - 

1,5 балла. 2. Выпрямляясь, руки вверх и махом одной ноги и 
толчком другой – стойка на руках (обозначить) -1,5 балла. 3. 
Два кувырка вперед в группировке (слитно) в упор присев - 2,0 
балла. 4. Согнувшись - стойка на голове и руках (держать 3 
сек) и опускание в упор присев - 1,5 балла. 5. Кувырок назад в 
группировке, встать в основную стойку - 1,5 балла. 6. Переворот 
в сторону – 1,5 балла.

ІV. Брусья (высокие) по выбору - 10 баллов
1. Из размахивания в упоре на руках – подъем махом 

вперед (или подъем разгибом) в сед ноги врозь  - 2,5 балла. 2. 
Перехват – руки вперед, силой согнувшись – стойка на плечах 
(держать) - 3,0 балла. 3. Кувырок вперед всед ноги врозь - 1,5 
балла. 4. Перемах вовнутрь и мах назад  - 1,0 балла. 5. Махом 
вперед соскок с поворотом на 90º вовнутрь - 2,0 балла.

ЖЕНЩИНЫ: 1. Сгибание разгибание рук в упоре лежа 
на полу (сгибание рук не менее 90º). 2. Опорный прыжок. 
Козел в ширину.  Высота 115 см. Прыжок ноги врозь через 
козла в ширину - 10,0 баллов. Выполняется в две попытки, в 
зачет идет лучшая. 

3. Акробатика – 10 баллов. 1. Волна из полуприседа  - 0,5 
балла. 2. Равновесие на одной, руки вперед - в стороны - 1,0 
балла. 3. Переворот в сторону  выпад, руки в стороны  - 2,0 
балла. 4. С 1-2-х шагов наскок в упор присев, кувырок вперед 
в сед, руки в стороны  - 1,5 балла. 5. Угол держать - 1,0 балла. 
6. Назад стойка на лопатках, держать -1,0 балла. 7. Перекатом 
вперед, лечь на спину, руки вверх - 0,5 балла. 8. Мост, поворот 
в упор присев, встать - 1,5 балла. 9. Шаг, наскок в полуприсед, 
пр. вверх прогнувшись - 1,0 балла.

Брусья разной высоты - 10 баллов. 1. Перемах ноги 
врозь в висе лежа прогнувшись - 3,0 балла. 2. Вис присев на 
одной ноге, другая вперед - 2,0 балла. 3. Махом одной, толч-
ком другой подъем переворотом в упор на в/ж. - 2,0 балла. 4. 
Перехват левой рукой обратным хватом, сед на левом бедре, 
правая рука в сторону - 1,5 балла. 5. Перехват правой за н/ж 
сзади соскок вправо с поворотом наружу на 180 º (правым 
боком к н/ж) - 1,5 балла.

Примечание: 
Обязательные упражнения:
Мужчины – подтягивание; опорный прыжок; Женщины 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; опорный 
прыжок.

Упражнение по выбору:
Мужчины – акробатика; брусья.  Женщины – акробатика; 

брусья разной высоты.

5В010800 Физическая культура и спорт
Образовательные программы: 1) Тренер 

по избранному виду спорта 2) Начальная военная 
подготовка

Выпускники получают академическую степень 
– бакалавр физической культуры, могут занимать пер-
вичные должности в государственных, общественных, 
частных образовательных организациях (дошкольные, 
школьные средние, профессиональные учебные заве-
дения, колледжи, гимназии, училища), детских спортив-
ных школах и клубах; фирмах, государственных органи-
зациях,  органах управления физической культурой  и 
спортивной деятельностью, научно-исследовательских 
организациях физкультурного и спортивного профиля.  

 Два обязательных тестируемых предмета:
1. История РК. 2. Казахский язык/русский язык. 
Два творческих экзамена:  
1. Легкая атлетика 2. Гимнастика

ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ ЭКЗАМЕНАМ
І. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА / 25 баллов /
Упражнения многоборья: 1. Бег 1000 м. -  женщины; Бег 3000 

м. – мужчины. 2. Бег  100 м. 3. Прыжки в длину с места.  4. Метание 
гранаты. Вес гранаты: муж. – 700 гр., жен. – 500 гр.       

Примечание: 
1. Обязательные упражнения:
1. Бег 1000 метров  (жен.);  2. Бег 3000 метров (муж.); 

метание гранаты.
3. Упражнение по выбору: бег 100 метров и прыжки в 

длину с места.
ІІ.  ГИМНАСТИКА /25 баллов/
МУЖЧИНЫ: 1. Подтягивание в висе на перекладине. 2. 

Опорный прыжок. Конь в длину, высота 115 см. Выполняется в 
две попытки, в зачет идет лучшая. Прыжок, ноги врозь через коня 
в длину - 10,0 баллов.

ІІІ. Акробатика - 10 баллов
1. Равновесие (на одной ноге, руки в стороны держать) - 1,5 

балла. 2. Выпрямляясь, руки вверх и махом одной ноги и толчком 
другой – стойка на руках (обозначить) - 1,5 балла. 3. Два кувырка 
вперед в группировке (слитно) в упор присев - 2,0 балла. 4. 
Согнувшись - стойка на голове и руках (держать 3 сек) и опускание 
в упор присев - 1,5 балла. 5. Кувырок назад в группировке, встать 
в основную стойку - 1,5 балла. 6. Переворот в сторону – 1,5 балла.

ІV.Брусья (высокие) по выбору - 10 баллов
1. Из размахивания в упоре на руках – подъем махом вперед 

(или подъем разгибом) всед ноги врозь  - 2,5 балла. 2. Перехват – 
руки вперед, силой согнувшись – стойка на плечах (держать) - 3,0 
балла. 3. Кувырок вперед в сед ноги врозь - 1,5 балла. 4. Перемах 
вовнутрь и мах назад  - 1,0 балла. 5. Махом вперед соскок с по-
воротом на 90º вовнутрь - 2,0 балла.

ЖЕНЩИНЫ: 1. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа на 
полу (сгибание рук не менее 90º). 2. Опорный прыжок. Козел в 

  Педагогический 
                                       факультет

ширину.  Высота 115 см.  Прыжок ноги врозь через козла в ширину 
- 10,0 баллов. Выполняется в две попытки, в зачет идет лучшая.

3. Акробатика – 10 баллов. 1. Волна из полуприседа  - 0,5 
балла. 2. Равновесие на одной, руки вперед - в стороны - 1,0 
балла. 3. Переворот в сторону, выпад руки в стороны - 2,0 
балла. 4. С 1-2-х шагов наскок в упор присев, кувырок вперед 
в сед, руки в стороны - 1,5 балла. 5. Угол держать - 1,0 балла. 
6. Назад стойка на лопатках, держать - 1,0 балла. 7. Перекатом 
вперед лечь на спину, руки вверх - 0,5 балла. 8. Мост, поворот 
в упор присев, встать - 1,5 балла. 9. Шаг, наскок в полуприсед, 
пр. вверх прогнувшись - 1,0 балла.

Брусья разной высоты - 10 баллов. 1. Перемах ноги 
врозь в висе лежа прогнувшись - 3,0 балла. 2. Вис присев на 
одной ноге, другая вперед - 2,0 балла. 3. Махом одной, толч-
ком другой подъем переворотом в упор на в/ж. - 2,0 балла. 4. 
Перехват левой рукой обратным хватом, сед на левом бедре, 
правая рука в сторону - 1,5 балла. 5. Перехват правой за н/ж 
сзади, соскок вправо с поворотом наружу на 180 º (правым 
боком к н/ж) - 1,5 балла.

Примечание: 
Обязательные упражнения:
Мужчины – подтягивание; опорный прыжок; Женщины – сги-

бание и разгибание рук в упоре лежа на полу; опорный прыжок. 
Упражнение по выбору:
Мужчины – акробатика; брусья. Женщины – акробатика; 

брусья разной высоты.

5 В 0123 0 0 Со ц и а л ьн а я п е д а г о г и к а и 
самопознание 

Образовательные программы: 1) Педагогика 
и психология   2) Дефектология

Сферой профессиональной деятельности бака-
лавра образования по специальности социальная 
педагогика и самопознание выступает процесс со-
циализации и личностного развития детей и учащейся 
молодежи в общеобразовательных организациях 
образования, специальных (коррекционных) орга-
низациях образования, учреждениях пеницитарного 
типа, реабилитационных центрах.

Объектами профессиональный деятельности ба-
калавра образования по специальности социальная 
педагогика и самопознание являются государствен-
ные структуры (Комитет по охране прав детей МОН 
РК, областные департаменты по защите прав детей), 
учреждения социальной направленности (органы 
социального обеспечения, поддержки и помощи без-
работных, малообеспеченных, нетрудоспособных, 
трудоспособных с ограничением); образовательные 
учреждения государственного и негосударственного 
финансирования (дошкольные организации образо-
вания, школы, детские дома, интернаты, специализи-
рованные образовательные учреждения); учреждения, 
связанные с проблемами воспитания и развития 
подрастающего поколения в общественной среде; 
учреждения, связанные с организацией детского до-
суга и поддержкой детского творчества, полноценной 
социализации и личностного развития подрастающего 
поколения (общественные организации, детские клу-
бы, студии, оздоровительные лагеря).

Предмет по выбору — биология
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МЫҢ МАМАНДЫҚ  БӘРІ БАР, ТАҢДАП, ТАЛДАП БІРІН АЛ!
Күні ертең мектеп қабырғасынан түлеп ұшып, үлкен өмірге 

қанат қаққалы отырған түлектер үшін өз таңдауын жасауына 
бүгінде мүмкіндік мол-ақ. Бұл дегеніңіз, ел болашағының іргетасын 
бекіте түсер жастарымыздың білімді де білікті, заман талабына 
сай қабілетті болып есеюін алдымен ескеріп, ұдайы назарда 
ұстап отырған Елбасымыздың, мемлекетіміздің жасампаз, жарқын 
істерінің айқын айғағы десек болар. Бұл тұрғыда еліміздегі жоғары 
оқу орындарының алыс ауылдық аймақтарға дейін өз өкілдерін 
жіберу арқылы өнер-білім қуған талапты жастарымызды өз оқу 
ордаларында білім алуға шақырып, үгіт-насихат 
жұмыстарымен бірге талапкерлердің тарапынан 
туындаған сан сауалдарға нақты жауаптарын да беруі 
құптарлық қадам болуда. Әрине, алысқа көз тігіп, үлкен 
арман қуып келетін әрбір ауылдың баласы жоғарғы 
дәрежелі оқу орнына түсуді қалайды. Міне, осындай 
арманның жетегіне еріп келген шәкірттің тілек, ниетін 
қақпай, бар мүмкіндікті жасай білген Ақжайықтың 
төрінен орын тепкен, Орал өңірі тарихымен тығыз бай-
ланыста дамып келе жатқан ержүрек, адуынды батыр 
Махамбеттің есімімен аталатын 80 жылдық тарихы бар 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті қандай мақтау мен мадақтауға лайық.

А дамның адам болып қалыптасуы оның 
тәрбиеленген ортасына байланысты болатынын 
ескерсек, түлектердің өмірден өз жолын тауып, өз 
соқпағын салуға «Физика-математика» факультеті 
информатика кафедрасының оқытушылар қауымы 
өлшеусіз еңбек етуде. 

Информатика кафедрасының негізі 1985 жылы 
қаланды. Құрылымдық жағынан бірнеше өзгерістерге 
ұшыраған бұл бөлім қазіргі кезде қоғам сұранысына 
сәйкес қызмет етіп келеді. 

Бүгінгі таңда кафедрада дайындық 4 бакалавриат 
бойынша жүзеге асырылуда:

5В011100  -  Информатика 
5В060200 -  Информатика
5В070300 - Ақпараттық жүйелер
5В070400 - Есептеуіш техникасы және   бағдарламалық 

қамтамасыз ету
Білікті кадрларды дайындауда профессор-оқытушылар 

құрамы басты орын алады. Олардың қатарында ф-м ғ.к., 
доцент Г.М.Миниус, п.ғ.к., доцент А.Б.Медешова, т.ғ.д., про-
фессор Е.С.Айталиев, ф-м.ғ.к., доцент Е.О.Басангова, аға 

оқытушылар Г.Г.Мухамбетова, М.К.Атушева, Г.Қ.Амантурлина, 
техника ғылымдарының магистрлары А.С.Бекенова, Ж.Ж.Багисов, 
Д.Ж.Тлеккабылова және қолданбалы математика магистрі 
Ж.М.Муратова бар.

Оқу үрдісі жаңа, заманауи технологиямен жабдықталған 
оннан астам мультимедиялық кабинеттерде, Internet кластарда 
жүргізіледі. Ғылыми-зерттеу жұмыстары - кафедраның ең басымды 
бағыттарының бірі. Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмыстары 
студенттер мен оқытушылардың бірлесе жұмыстануы арқылы 

жүзеге асырылады, нәтижелері оқытушылармен белсенді түрде 
оқу үрдісіне енгізіледі: оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдары 
шығарылады.

Кафедра Польшаның  Быдгощ қаласындағы Ұлы Казимир 
атындағы университеті, Германиядағы Отто фон Герике атындағы 
университеті, Ресейдің Элиста қаласындағы Қалмақ мемлекеттік 
университеті және Ресейдегі білім беруді дамытудың федералдық 
институтының Приволжье филиалы  ғалымдарымен тығыз ғылыми 
байланыста. Осы бағдарлама аясында Қалмақ мемлекеттік 
университетінде  кафедра студенттері Ж.Б.Жармуханбетова, 

Кафедрада студенттердің ғылыми жұмысы жақсы жолға 
қойылған.  Бұл бағытта жыл сайынғы СҒЗЖ жоспары бекітіліп, 
жыл бойы сол жоспар негізінде жұмыстар жүргізіледі. Сондай-ақ 
кафедрада «Ізденіс» үйірмесі жұмыс жасайды. Үйірме жетекшісі 
аға оқытушы Байтлесова Н.К.Үйірменің мақсаты - студенттерге 
әдістемелік және кәсіби бағдар беру тұрғысынан көмек көрсету, 
шығармашылық шыңдау, ғылыми-зерттеу жұмысына жұмылдыру 
және баулу, болашақ мамандығына қажет жоғары кәсіби біліктерін 
арттыру, міндеті - студенттердің кәсіптік,сапалық дайындық 
деңгейлерін қамтамасыз ету болып табылады.

2013 жылдың 28-қарашасында студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстары конкурсы оздырылды. Конкурстың қорытындысы 
бойынша үздік деп танылған жұмыстар: (БӘД: Сарбалина 
Марина-5404 топ,  «Патриотизм и духовное развитие – будущее 
страны» (Ғылыми жетекші: Тен В.И., аға оқытушы); Субботина 
Марина-05304, «Наследие Бауыржана Момышулы и ее роль в па-
триоческом воспитании молодежи» (Ғылыми жетекші: Тен В.И., аға 
оқытушы); ДШжС: Ржемоторский Ю.-5404 топ, «Модельная харак-
теристика волейболистов спортивного клуба «Акжайык»(Ғылыми 
жетекші: б.ғ.к., доцент  В.Л. Мельников ; Ергалиева Асем-5302 топ,  
Жалпы білім беретін мектептерде орта буындарда дене тәрбиесі 
сабағын өткізу әдістерінің ерекшеліктері»(Ғылыми жетекші: 
Рыскалиев С.Н. ДШжС магистрі).

Топ студенттері арасында салауатты өмір салты кеңінен на-
сихатталады. Бұл бағытта кафедрада спорттық-педагогикалық 
жетілдіру топтары жұмыс жасайды. Студенттердің бос уақытын 
тиімді өткізу бағытындағы таңдаған спорт түрлері бойынша сек-
циялар жұмысы студенттердің спорттық тұрғыдан шыңдалып, 
шынығуына жағдай туғызады. Кафедрада жұмыс жасайтын СПЖ 
топтары:

- футбол – жаттықтырушы Балыков Б.А.
- күрес, дзюдо, самбо – жаттықтырушы Исмагулов К.И. Байенов 

А.Ш.
- волейбол – жаттықтырушы Абдрахманов И.С.
- жеңіл атлетика – жаттықтырушы Усачев С.
БӘД және ДШжС мамандығының студенттері облыстық, 

қалалық, республикалық, халықаралық деңгейдегі жарыстарға  
қатысып, түрлі жүлделі орындарды иеленіп жүр. 

Кафедра жетістіктері:
Күрес «дзюдо» және«самбо» спорт түрлері бойынша:
- қыркүйек 2013 жыл, Соль-Илецк қ. РФ, «самбо» күресі бой-

ынша халықаралық турнир, 05302 топ студенттері Н.Сериков 
Б.Кабдолов  – II орын;

- қазан 2013 жыл, Семей қ., ҚР Кубогы, Сериков Н. (05302т.) 
Садыкова А. (05203т.), Сагадат Г. И. (05105т.) Кабрайкызы К. 
(05104т.) қатысты; Нәтижесі – Сериков Н., Садыкова А., Сагадат 
Г. - II орын;

- желтоқсан 2013 жыл, Талдықорған қ., «самбо» күресі бойынша 
ҚР-ның Чемпионаты, А.Садыкова (05203т.),  Сериков Н. (05302т.),  
Дюсенгалиева Ш. (05103т.), Кабрайкызы К. (05104 т.) Сагадат Г. 
(05105т.) қатысты. Нәтижесінде: Сериков Н.- I орын, Садыкова А., 
Кабрайкызы Г.- II орын; 

А.К.Бекетова, И.С.Ахмет, А.А.Искакова, Г.С.Мұхтар, Е.Сұлтанов 
білім алса, Польша университетінде А.К.Бекетова, И.С.Ахмет 
жазғы сараманнан өтті. Биылғы оқу жылында  «Информатика» 
мамандығының 3-курс студенті Н.М.Даупаев Германияның Отто 
фон Герике атындағы университетте білімін ұштауда. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында студент-
тер мен магистранттар үшін кәсіби білім алу кеңістігін кеңейту 
мақсатында аталған оқу орындарында   кәсіптік және ғылыми 
тәжірибеден өту, семестрлік білім алу  мүмкіндіктері жасалған.   

Халықаралық және республикалық бағдарламалау 
олимпиадаларында студенттеріміз жоғары көрсеткіштерді 
көрсетіп жүр. Атап айтатын болсақ, 2012-2013 оқу жылында 
Астана қаласында кафедра оқытушысы И.Н.Пугачеваның 
жетекшілік етуімен «Информатика» мамандығының студенті 
Г.Ш.Ромазанова «IT Планета 2012/2013» халықаралық 
студенттік олимпиадасында «1С: Кәсіпорын 8 програм-
малау» байқауы бойынша 2-орынды, Ж.Ж.Багисовтың 
жетекшілігімен «Информатика» мамандығының 2-курс 
студенттері Н.Досқараев, Т.Жиенгалиев, 3-курс студенті 
Ә.Суханкулова академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінде Қазақстан Республикасы 
жоғары оқу орындары студенттерінің арасында информа-
тика пәні бойынша V Республикалық олимпиадаға қатысып, 
командалық сайыста  жүлделі 3- орынды иемденді. 

Әлеуметтік серіктестермен, жұмыс берушілермен және 
түлектермен байланыс орнатылып, студенттердің сараман 
базалары ретінде КПО, Технопарк, облыстық білім  беруді 
ақпараттандыру орталығы, арнаулы орта кәсіптік білім 
беру орындары мен жалпы орта білім беретін мектептер 
анықталған.

«Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді» деп 
М.Әуезов айтқандай, оқу мен тәрбиенің шырағын қатар 
жаққан Махамбет атындағы білім ордасында осындай 
жетістіктерімізбен қадам басып келеміз.

«Үлкен болып қалу үшін  ғаламда,
Үлкен арман керек екен адамға»-деп Мұхтар Шаханов 

жырлағандай, түлектерге сәттілік тілей отырып, өз жүрек 
қалауыңызбен мамандық таңдап,  асқақ армандарыңызды  уни-
верситетпен ұштастырып, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті деп аталатын білім ордасында білім 
нәрімен сусындағыңыз келсе университетке қош келдіңіз дейміз!

Зухра Максимқызы,
 информатика кафедрасының оқытушысы

- желтоқсан 2013 жыл, КНР, «дзюдо» бойынша жастар 
арасындағы Азия Чемпионаты, Т.Кульбай (05103т.) - III орын.

 «Волейбол» спорт түрі бойынша:
- қыркүйек 2013 жыл, Владимир қ. РФ, волейболдан 

халықаралық турнир, «Конденсат» ВК құрамында студенттер Е. 
Гоф (05205т.) В.Прокофьев (05303т.) қатысты. 

- қазан 2013ж. БҚМУ Біріншілігі – II орын;
- қазан 2013ж. ЖОО-лар арасындағы Орал қ. Біріншілігі – БҚМУ 

біріккен құрамасы - II орын. 
- қазан 2013 ж. Хромтау  ҚР, волейболдан ҚР Кубогы, 

«Конденсат» ВК құрамында студенттер Е. Гоф (05205т.) 

В.Прокофьев (05303т.) қатысты; 
-  қараша 2013, Ұлттық лига спорт шеберлерінің арасындағы 

волейболдан ҚР Чемпионаты, «Конденсат» ВК құрамында студент-
тер Е. Гоф (05205т.) В.Прокофьев (05303т.) қатысты; 

- желтоқсан 2013 – мамыр 2014 жыл, волейболдан А Жоғарғы 
Лигасының ҚР Чемпионаты «Жайық-Конденсат» ВК құрамында 
05303 топ студенттері А.Хайруллин, Н.Хайыргалиев қатысты.

 «Футбол» спорт түрі бойынша:
- қыркүйек 2012 жыл БҚМУ Біріншілігі – 5 команданың ішінде I 

орын. Құрама команда студенттері: Кураков Н., Сырым Б. (05201т.), 
Мурадов Б., Бисенгалиев Н. (05204 т.), Нургалиев Ж. (05401т.), 
Сериков Н., Кабишев Н. (05302т.);

- қазан 2012 жыл ЖОО-лар арасындағы Орал қ. Біріншілігі 
– БҚМУ біріккен құрама командасы - 16 команданың арасынан 
II орын. Құрама команда студенттері: Нургалиев Ж. (05401 т.), 
Мурадов Б. (05204 т.), Кураков Н., Сырым Б. (05201 т.);

-  қазан  2013 жыл Орал қ. ЖОО-лары арасындағы турнир – БҚМУ 
біріккен құрама командасы - 10 команданың арасында - I орын.

 Құрама команда студенттері: Нургалиев Ж. (05401т.), 
Мурадов Б., Бисенгалиев Н. (05204 т.), Кураков Н., Сырым Б. 
(05201 т.).

Сонымен қатар басқа спорт түрлері бойынша да жүлделі 
орындардан көрінген мақтаулы студенттер бар: 05203 топ студенті  
Мулдашев С. Атырау қаласында өткен бокстан ҚР Чемпионатына 
қатысты. Қостанай қаласында еркін күрестен өткен ҚР Кубогында 
А.Саргенжиева (05303т.) Г.Кожагалиева (05302т.) – III  орын, 
А.Шапиғатов  еркін күрестен XXXXVI Республикалық турнирде 
III  орынды иеленді. 05106 топ студенті Б.Сапашев 10.09.2013ж. 
бокстан Ақтөбе қаласында өткен Республикалық турнирде - III  
орын, халықаралық турнирде Мәскеуде - II  орын, Саратовта - I  
орынға қол жеткізді. Ал 05106 топ студенті А.Култаев «Ақжайық» 
жастар командасының құрамында футболдан ҚР Чемпионатында 
I  орынға ие болды. БҚМУ факультеттері арасында өткен во-

лейболдан қыздар құрамасы (А.Туребекева-05106т., 
А.Амангельдиева-05106т.) I орын, ерлер құрама коман-
дасы (05106т. студенттері - М.Курманалиев, Р.Валеев, 
Т.Айтжанов) - III  орын иеленді. 05106т. студенті 
А.Хрущева тау туризмі (өрмелеу) техникасы бойынша 
қалалық чемпионатта III  орынға ие болды.

Кафедрада жас таланттарды қолдау, қабілеттерін, 
дарындарын жетілдіру, дамыту секілді жұмыстар да 
оқытушылар назарынан тыс қалған емес. 

ДШжС мамандығы бойынша 05103 тобының 
студенті Т.Көлбай спорттағы жетістіктері үшін ҚР 
бойынша ең үздік спортшы атағына ие болды. 05402 
тобының студенттері, шорт-трек спорт түрі бойынша 
халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері, ҚР құрама 
командасының мүшелері И.Симонова, К.Мотова Сочи 
қаласында өтетін қысқы Олимпиадаға лицензия жеңіп 
алды. Басқа да көптеген атаулы, мақтаулы студент-
тер жоғары деңгейдегі жарыстарда жеңімпаз атанып, 
жүлделі орындардан көрініп жүр. 

2013 жылдың 5 -қарашасында М. Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің «Дене 
тәрбиесін оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасын-
да «Мамандарды дайындау барысындағы басты, маңызды 
міндет - ЖОО түлектеріне сұраныс» тақырыбында семинар өтті. 
Семинарға кафедра оқытушылары, колледж, қала және облыс 
мектептерінің өкілдері,  «ДШжС», «БӘД» мамандығы бойынша 
түлектер, бітіруші топ студенттері шақырылды.  

Сонымен қатар академиялық ұтқырлық аясында студенттер 
алыс, таяу шетелдерде (Польша, Быдгощь қ., Самара қ.) Қазақстан 
ЖОО-нан (Алматы қ.) семестрлік оқудан, тағылымдамадан өтті. 

Салауатты өмір салтын ұстанып, 
насихаттаймын десеңіз, дене тәрбиесін 

оқытудың теориясы мен әдістемесі 
кафедрасына оқуға келіңіз!  

Спортты жанымызға серік етейік!

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІН ОҚЫТУДЫҢ 

ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ

Арнайы басылым           Спецвыпуск           Арнайы басылым           Спецвыпуск           Арнайы басылым           СпецвыпускТАЛАПКЕР - 2014
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Айнур Таукенова, 
студентка 2 курса группы 04207а,
специальности «Информатика»

Моя будущая 
ПРОФЕССИЯ

Идеальных профессий не бывает – 
любая имеет свои положительные и отрица-

тельные стороны, и каждая сложна по-своему.
В настоящее время профессия педагога – самая нужная, 

и от нее зависит будушее нашего поколения, насколько 
оно будет образованным, трудолюбивым и воспитанным, 
но профессия программиста - популярная в наше время 
профессия.

XXI век – век компьютеных технологий. Другими слова-
ми, компьютер в наши дни стал основным орудием труда. 
Профессия программиста пользуется все большей попу-
лярностью у молодежи. Так что, профессия программиста 
важна и нужна в современном мире, а хорошие специалисты, 
как известно, на вес золота в любые времена.

Выпускники данной профессии уже трудятся в различ-
ных компаниях и на предприятиях. Свое будущее я связываю 
с инновационными технологиями, мне нравится работать с 
компьютерной графикой, создавать сайты, находить нужную 
информацию в интернете. Мне даже кажется, будто профес-
сия выбрала меня. И я с радостью познаю мир программиста 

Мы - третьекурсники!
Кажется, что совсем недавно мы слышали гимн ЗКГУ 1 

сентября 2011 года, но с того момента уже прошло 3,5 года. И 
мы достигли экватора! За время обучения мы сдружились и 
стали по-настоящему родными и близкими друг другу. Экватор 
оставил большой след в нашей жизни, сильнее сплотил кол-
лектив, зарядил положительной энергией. 

Каждый из нас может сказать, что он кардинально 
изменился за время этого обучения!

Даже первый день в университете мы вспоминаем с 
улыбкой. Конечно, было тяжело, но сейчас, через призму вре-
мени, помнишь эти дни с радостью. 

Студенческие годы навечно остаются в памяти 
каждого приятными воспоминаниями. Большая удача 
учиться в университете в то время, когда он отмечает 
свой юбилей — ведь это особый праздник, в подготовке 
к которому участвуют все студенты и преподаватели. За 80 с 
небольшим лет университет вписал немало славных страниц в 
биографию области и всей республики. Можно с гордостью говорить 
о неоценимой роли вуза в развитии образовательной индустрии 
региона, главнейшей задачей которого является воспитание 
патриотов своей страны и компетентных специалистов по мировым 
стандартам.

На вопрос: «Самое яркое впечатление за два года в университете?» 
- мы ответили бы: «Да у нас тут каждый день – яркий!» 

Третий курс – это еще не финал, предстоит еще очень многое 
пройти. Тем не менее, и за плечами немало пройдено, что позволяет 
нам дать краткие характеристики нашим любимым преподавтелям. 
К примеру, куратор А.Ш.Журасова – активность и стопроцентная 

посещаемость. Ж.М.Арыстангалиева, всемирные интеграционные 
процессы – с понимаем к студентам, незабываемые уроки. Салтанат 
Болатовна Бекмухамбетова, французский язык – 3 часа ее проходят 
мгновенно, на ее занятиях не уснуть. 

Мы научились идти по тернистой дороге сквозь препятствия и 
трудности, различая как хорошее, так и плохое. Студенческие стены 
давно уже знакомы, универ воспринимаем как второй дом, куда мы 
будем возвращаться с ностальгией…

 Асем МУРЗАБАЕВА, 
07307 гр., Регионоведение III курс

Быть филологом - ПРЕСТИЖНО!

Раскрываем таланты 
Кафедра ведет подготовку по четырем специаль-

ностям: Экономика, Менеджмент, Маркетинг и Туризм, а 
также идет подготовка по трем специальностям магистра-
туры Экономика, Менеджмент и Общий стратегический 
менеджмент совместно с  РУДН РФ.

ЗКГУгвартс – 
В начале июня выпускникам обычных - и не очень - 

школ приходится сдавать самый главный экзамен в своей 
жизни – ЕНТ. Затем большинство из них идут в главную 
обитель знаний - вуз. Превозмогая усталость, абитуриенты 
сдают экзамен, находясь под орлиным взглядом строгих 
преподавателей. 

И все для того, чтобы поступить в  ЗКГУгвартс. Этот путь 
прошли и мы – группа 03107 «Русский язык и литература» фило-
логического факультета. Все для того, чтобы стать мастерами 
своего дела. Мы - юные, несмышленые, но позитивно настро-
енные волшебники, с благоговением ждали начала семестра. 
Наш куратор – доцент фольклорной магии Наталья Алексеевна 
Выдрина взяла нас под свое крыло и указала нам правильную 
дорогу в мир магии (то бишь – филологии). Нас ожидали опасные 
приключения: огнеопасные семинары, пышущие жаром срсп, на 
конкурсах и фестивалях - коварные соперники с других факуль-
тетов и самое главное – та, чье имя нельзя называть, но мы осме-
лимся – Великая-и-Ужасная Сессия. Только настоящие смельчаки 
из филфака смогли выйти на бой и сдать все экзамены. Мы из-
учаем древний мертвый язык (латынь), язык свободных воинов 
(казахский), благородных лордов (английский), суровых мужей 
(славянский). Мы изучаем магическую природу звуков (фонетика), 
историю магической державы (История Казахстана), историю 

великих мастеров слова и их трудов (история литературы). 
Много знаний открылось нам после поступления в ЗКГУгвартс. 

Проходят магические олимпиады, где лучшие из лучших полу-
чают грамоты, которых достойны самые трудолюбивые и умные 
студенты. Здесь лентяям не место – только свободные духом, 
развивающиеся, находчивые волшебники смогут постичь тайны 
литературы и языка на факультете филологии – древнейшем из 
факультетов. На нашем  факультете учились и работали великие 
маги филологии Е.И.Коротин, А.Н.Евстратов, Н.М.Щербанов, 
З.И.Туаева. Сейчас нам дают эксклюзивные  знания преподавате-
ли, лучшие в своем деле: Р.Э.Винник, Г.А.Донскова, Н.А.Выдрина, 
Г.Г.Гурьева, Н.С.Жигалин и многие другие. И руководит всей этой 
рабочей магической силой Г.С.Умарова. 

ЗКГУгвартс полон загадок, неожиданных знакомств, тайных, 
запретных знаний. Филологический факультет – это волшебный 
стержень, один из главнейших органов ЗКГУгвартса, это его 
духовно-эстетическое начало. Если кому-то подвластна магия 
Слова, вы непременно попадете в наш ЗКГУгвартс!

P.S. Воспринимайте это как шутку или сказку. А во всякой 
сказке, как и в шутке, есть весомая доля правды;)

А.Криуля, Я.Гумарова, 
гр.03107, Филология: русский язык

В наше время активной глобализации и интеграции все более 
актуальной становится роль языка и речи. Функции языка много-
образны, но главными из них являются мыслеформирующая и 
коммуникативная. Самыми востребованными специалистами 
являются те, кто умеет грамотно и красиво говорить, четко и по-
нятно выражать свои мысли, люди, владеющие, как минимум, 
тремя языками. 

В условиях усиления конкуренции на рынке труда и роста 
требований к современному образованию становится особенно 
важно знать казахский язык как государственный, русский язык 
- как язык межнационального общения, английский язык - как 
международный язык. Лидер Нации – Президент Республики 
Казахстан Н.Назарбаев ставит задачу вхождения нашей страны 
в число 30 развитых стран мира. Одним из путей осуществления 
этого является культурный проект трехъязычия. Все эти знания, 
соответствующие государственным стандартам, можно полу-
чить, обучаясь по специальности: «Русский язык и литература», 
«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обуче-
ния», «Филология: русский язык» на филологическом факультете 
ЗКГУ им. М.Утемисова.

Выпускники ЗКГУ по указанным специальностям могут тру-
диться в самых различных сферах: преподавать в школах и вузах, 
работать в различных компаниях и учреждениях, в рекламных 
агентствах, в СМИ (газетах, журналах, радиовещании, на теле-
видении), работать переводчиками с русского языка на казахский 
и  наоборот.

Специальность «Русский язык и литература»  со специали-
зацией «Журналистика» всегда даёт возможность выпускникам 
найти работу в условиях роста роли СМИ и повышения уровня их 
профессиональных кадров.

Специальности «Русский язык и литература», «Русский язык и 
литература в школах с нерусским языком обучения», «Филология: 
русский язык»  с дополнительной специализацией «Английский 
язык» позволят приблизиться к мировому культурному простран-
ству, свободно функционировать в глобальной сети Internet, стать 
востребованным специалистом в области образования и культуры. 

Специальность «Русский язык и литература в школах с не-
русским языком обучения» с дополнительной специализацией 
«Переводческое дело» является особенно актуальной в связи 

с динамичным развитием Республики Казахстан и повышением 
требований к знанию языков современными специалистами. 
Дополнительная специализация поможет  получить навыки пере-
вода с английского и на английский язык,  с казахского на русский 
и с русского на казахский язык. Такие специалисты в будущем 
смогут работать в качестве переводчиков, референтов в самых 
разных учреждениях республики: министерствах, департаментах, 

акиматах и т.д. Спектр преподавательской деятельности этих 
специалистов также широк: выпускники, овладевшие методикой 
преподавания русского языка в школах с нерусским языком об-
учения, могут работать не только в казахских школах, но и обучать 
русскому языку иностранцев.Чтобы поступить на эту специаль-
ность, во время сдачи ЕНТ в качестве предмета по выбору нужно 
выбрать или русскую литературу, или казахскую литературу (для 
выпускников казахских школ).

Кафедра русской филологии приглашает  выпускников 
школ и педагогических колледжей на филологический фа-
культет ЗКГУ им. М.Утемисова. Сделайте свой выбор, и вы 
никогда о нем не пожалеете!

университет знаний, 
чародейства и волшебства

На кафедре используют интерактивные методы обучения. 
Занимаются научными исследованиями по индустриально-
инновационному развитию в регионе. Имеется два научных 
кружка «Интеллект-тур» и «Бизнес и предпринимательство». 
ППС кафедры разрабатывает большое количество учебно-
методического материала, которые способствуют  учебному 
процессу и свидетельствует о компетентности и самовыражении 
преподавателей. В рамках программы академической мобиль-
ности кафедрой осуществляется обмен студентами с ближнем  
зарубежьем, к примеру, Москва, Самара, Тольятти, г. Элиста 
Республика Калмыкия, а также  дальнем зарубежьем Турция, 
Польша. Группа студентов кафедры «Менеджмент и пред-
принимательство» специальностей экономика, менеджмент, 
туризм активно принимали участие  в учебном процессе ПВГУС 
г.Тольятти. 

Самарцев Никита студент специальности «Туризм» семестр 
проходил обучение в г. Быдгощ, Польша. Студенты кафедры про-
ходят практики в международных компаниях, таких как  КПОб.в., 
RITM – GROUP, “Rixos President hotel” и т.д.

 Ведут активный образ жизни, занимают призовые места  
на республиканских и международных соревнованиях по спе-
циальностям, к примеру, 14,15 2013г. мая принимала участие 
в IV Международной деловой игре и конкурсе инновационных 
бизнес-проектов «BUSINESS HOLIDAY» со школой молодых уче-
ных «Школа инновационного предпринимателя», в Поволжском 
государственном университете сервиса, г. Тольятти, Самарской 
области, РФ. В ходе данного мероприятия заняли второе при-
зовое место.  

Учувствуют в научных -практических конференциях. 
Принимают участие в различных мероприятиях культурно - до-
суговой деятельности, и различных спортивных соревнованиях 
и туриадах. 

На кафедре на период 2013-2014учебного года  число обуча-
ющихся по гранту семь, среди них: 5В050600  Экономика группа 
09202 Терехова Екатерина Владимировна, 5В051000 Туризм  
09210 Гиззатова Айгерим Бисенбайкызы, 5В090200 Туризм  
09211 Каримова Малика Талгатовна, 5В051100 Маркетинг 09307 
Қабиева Жазира Борисқызы, 5В051100 Маркетинг 09307 Тресова 
Асемгуль Жасылбековна, 5В090200 Туризм  09308 Гельман 
Светлана Юрьевна, 5В051100 Маркетинг 09405 Ажмұратов 
Бекжан Бекболатұлы. Помимо этого Тресова Асемгуль специ-
альности «Маркетинг» является обладателем Фонда Первого 
Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева.

Наши выпускники осуществляют свою трудовую деятель-
ность в различных сферах  производства и услуг. 

Арнайы басылым           Спецвыпуск Арнайы басылым        Спецвыпуск           Арнайы басылым Спецвыпуск АБИТУРИЕНТ - 2014

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



№ 1 (896) қаңтар10
Арнайы басылым           Спецвыпуск           Арнайы басылым           Спецвыпуск           Арнайы басылым           СпецвыпускТАЛАПКЕР - 2014

Мәдениет және өнер 
факультеті

5В010600 Музыкалық білім 
Білім беру бағдарламалары: 1) Мектепке 

дейінгі мекемелердегі музыкалық білім 2) Хор 
мәдениет

Бітіруші музыкалық білім беру бакалавры 
академиялық дәрежесі біліктілігін алады және 
жалпы білім беретін мектептерде, лицейлерде, 
гимназияларда музыка (саз) мұғалімі болып 
жұмыс істей алады.

Екі міндетті түрде тестілеу пәні:
1. ҚР тарихы; 2. Қазақ тілі (орыс тілі).
2 шығармашылық емтихан:
1. Мамандық бойынша (аспапта ойнау, 

2 түрлі сипатты өлең); 2. Сольфеджио (есте 
сақтау, ритм).

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН ТАЛАПТАРЫ:
А) Арнайы музыкалық дайындығы бар талап-

керлер үшін
1-ші емтихан – аспапта ойын – 2 шығарма 

(Қазақстан композиторының шығармасы – пьеса, 
шығарма) және аспаптың сүйемелденуінде ән орын-
дау (мектеп репертуары); 2-ші емтихан – музыкалық-
теориялық емтихан, оның ішінде: 

а) музыкалық диктант; б) музыка сауатының 
негіздері; в) жалпы музыкалық-теориялық білімі. 

Б) Музыкалық дайындығы жоқ талапкерлер 
үшін

1-ші емтихан – аспапта ойнау (ойнай білетіндерге) 
және 2 түрлі характердегі ән айтып беру. 2-ші емтихан 
– музыкалық сауаттылығын тексеру: 

а) есте сақтау, есту қабілеті; б) музыкалық ырғақ. 

5В010700 Бейнелеу өнері және сызу 
Білім беру бағдарламалары: 1) Графика  

2) Живопись  
Бітіруші бейнелеу өнері және сызу ба-

калавр академиялық дәрежесі біліктілігін 
алады және білім беру жүйесінің әдістемелік 
қызметінде, өндірістік-көркем саласында 
көркем-шығармашылық, ғылыми-зерттеу және 
әдістемелік орындарында жұмыс істей алады.

Екі міндетті түрде тестілеу пәні:
1. ҚР тарихы; 2. Қазақ тілі (орыс тілі).
2 шығармашылық емтихан:
1. Сурет;   2. Сызу

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН ТАЛАПТАРЫ:

1. Сурет – 3 қойылымнан тұратын натюрморт 
(орындау  техникасы графика түрінде).

Бағалау критерийлері:
20-25 балл аралығы «5». Композициялық  шешімі 

дұрыс құрылған  болуы. Перспектива заңдылықтары 
дұрыс сақталған болуы. Нәрсенің, заттардың пішіні 
жазықтыққа ретімен орналастырылуы. Жарық, 
көлеңке, реңдік  қатынастардың шебер табылуы. 
Жұмыстың толық аяқталуы, кеңістікті  көрсете білуі.

15-19 балл аралығы «4».   Композициялық 
ш е ш і м і н і ң  д ұ р ы с  қ ұ р ы л у ы .  П е р с п е к т и в а 
заңдылықтарының жалпы сақталуы. Нәрсенің, 
заттардың құрылымы болмашы кемшіліктермен 
жазықтықта орналасқан болса. Жарық, көлеңке, реңдік 
қатынастар толық берілмей жұмыс жалпы аяқталмаған 
болса. Кеңістікті көрсете алмауы.

10-14 балл аралығы «3». Композициялық шешімі 
қате болуы. Перспектива заңдылықтарының жалпы 
сақталмауы. Нәрсенің, заттардың құрылымы табыл-
мауы. Жазықтық бетіне дұрыс орналастырылмауы. 
Жарық, көлеңке, реңдік қатынастар көрсетілмеуі.
Материалдық қасиеттерін жетік көрсете алмауы.

0-9 балл аралығы «2». Композиция  шешімін 
таба алмауы. Перспектива  заңдылықтарының мүлдем 
сақталмауы.Заттардың, нәрсенің пішіні, құрылымы 
жағынан қате болуы.

2. Сызу - А3 форматында түйіндесу, екі көрінісі 
бойынша 3 көріністі тұрғызу, тілікті орындау және 
осы тетік бөлшектің  аксонометриялық проекциясын 
тұрғызу.

Бағалау критерийлері
20-25 балл - “өте жақсы”. Формат бетіне дұрыс 

орналастыру. Түйіндесу нүктелерін дұрыс табу. 
Үшінші көрінісін қатесіз орындау. Аксонометриялық 
проекцияның дұрыс тұрғызылуы. Сызбаның дұрыс 
безендірілуі МЕСТ-ке сай болуы.

15-19 балл - “жақсы”. Формат бетіне дұрыс 
орналастыру. Түйіндесу нүктелерін  дұрыс табу. 
Үшінші көрінісін қатесіз орындау. Аксонометриялық 
проекцияның дұрыс тұрғызылуы. Өлшемдерді 
түсірудегі  кейбір қателіктер.

10-14 балл - “қанағаттанарлық”. Формат бетіне 
дұрыс орналастыру. Түйіндесу нүктелерін  дұрыс табу. 
Үшінші көрінісін қатесіз орындау. Аксонометриялық 
проекциялардың  дұрыс орындалмауы.

0-9 балл - “қанағаттанарлықсыз”. Формат 
бетіне дұрыс орналастырылмауы. Үшінші көрінісі 
дұрыс орындалмауы. Аксонометриялық проекциясы 
орындалмауы.

5В040200 Аспаптық орындаушылық 
Б і л і м  б е р у  б а ғ д а р л а м а л а р ы :                                                     

1) Фортепиано  2) Үрмелі және соқпалы аспап-
тар  3) Ішекті аспаптар

Бітіруші аспапта орындаушылық бакалав-
ры академиялық дәрежесі біліктілігін алады. 
Бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері бо-
лып мәдениет және өнер ұйымдары, орта білім 
беру музыкалық оқу орындары, шығармашылық 
бірлестіктер, музыкалық редакциялар, баспа-
лар, студиялар, ақпарат құралдары саналады. 

Екі міндетті түрде тестілеу пәні:
1. ҚР тарихы; 2. Қазақ тілі (орыс тілі).
2 шығармашылық емтихан:
1. Мамандық бойынша (аспапта ойнау);
2. Сольфеджио (есту қабілеті, есте сақтау, 

ритм).

Бағалау критерийлері: - оркестр (шекті) аспап-
тары (скрипка, альт, виолончель, контрабас). форте-
пиано. үрмелі және ұрмалы аспаптар.

20-25 балл “өте жақсы”: - барлық кәсіптік 
көрсеткіштеріне ие болған және қабылдау талап-
тарынан сүрінбей өткені үшін; шығармаларды 
қатесіз, жоғары деңгейде орындағаны үшін; шығарма 
авторының ойын тыңдарманға жеткізіп, өзін-өзі сахна-
да ұстау (артистизм) мәдениетін көрсете білгені үшін; 
шығарма және оның композиторы жайында толық 
деректерді білгені үшін; жалпы ой-өрісінің кеңдігі үшін 
қойылады.

15 -19 балл “жақсы”: -  б ір тапсырманы 
орындамағаны үшін; шығармаларды өз кәсіби 
деңгейінде орындап, көрсете алмағаны үшін; қағыстар 
(штрихи) мен саусақ қойылымында (аппликатура) 
кездесетін кейбір олқылықтары үшін; сахнада өзін-
өзі ұстау мәдениеті жеткіліксіздеу болып, теориялық 
сұрақтарға шала жауап бергені үшін қойылады.

10-14 балл “қанағаттанарлық”: - 2 немесе 3 
тапсырманы орындамағаны үшін; шығармаларды на-
шар орындағаны үшін; сұрақтарға қанағаттанарлық 
жауабы үшін қойылады.

0 - 9  б а л л  “ қ а н а ғ а т т а н а р л ы қ с ы з ” : 
- тапсырмалардың түрін орындамағаны үшін; 
шығармаларды өте нашар ойнағаны үшін; орындау 
барысында қайта-қайта тоқтап, композитордың ойын 
тыңдарманға толық жеткізе білмегендігі үшін; қойылған 
сұрақтарға қанағаттанарлықсыз жауап бергені үшін 
қойылады.

        
5В040300 Вокалдық өнер 
Білім беру бағдарламалары: 1) Камералық 

ән  2) Эстрадалық вокал
Бітірушілер мамандандырылған және 

жалпы оқу орындарында, шығармашылық 
бірлестіктерде, музыкалық редакцияларда, 
баспаларда, студияларда, бұқаралық ақпарат 
құралдары салаларында жұмыс істейді.

Екі міндетті түрде тестілеу пәні:
1. ҚР тарихы; 2. Қазақ тілі (орыс тілі).
2 шығармашылық емтихан:
1. Мамандық бойынша (аспапта ойнау);
2. Сольфеджио (есту қабілеті, есте сақтау, 

ритм).

Бағалау критерийлері:
20-25 балл “өте жақсы”: - вокал шығармаларды 

жоғары деңгейде орындағаны үшін; музыкалық және 
көркемді мазмұнын терең аша білгені үшін; шынайы 
сезім және мәнерлілік; вокалды шығарманы түсініп 
орындау және артистизм.

15-19 балл “жақсы”: - онша жарқын емес во-
калды шығармаларды орындауындағы кездесетін 
интонациялар және әдеби мәтіннің қателігі және т.б.; 
вокалды шығармаларды орындағандағы көркемділік 
пен әртістіліктің жетіспеушілігі; талапкердің жан-жақты 
білімін тексерудегі дәл жауаптардың аз болуы.

10-14 балл “қанағаттанарлық”: - вокал 
шығармалардағы музыкалық көркемділігі толық 
ашылмаған жағдайда; сезімсіз орындау, сахна 
шеберлігінің жетіспеушілігі; әндерді вокал әдісімен 
орындай алмау; әндерді мәнерлеп айта алмау, ән 
мәтіндеріндегі дикцияның жетіспеушілігі.

0-9 балл “қанағаттанарлықсыз”: - музыкалық 
материалды толық меңгере алмау; әннің мазмұнын 
түс інбей орындау;  сез імс із орындау; вокал 
шығармаларда қателіктер, әдеби мәтінін білмеу. 

5В040400 Дәстүрлі музыка өнері 
Білім беру бағдарламалары:  1) Халық 

аспаптары   2) Халық әні

Бі т і ру ш і л ер ө н ер,  мәдени,  көр кем 
шығармашылық, білім беру саласында жұмыс 
істей алады.

Екі міндетті түрде тестілеу пәні:
1. ҚР тарихы; 2. Қазақ тілі (орыс тілі).
2 шығармашылық емтихан:
1. Мамандық бойынша (аспапта ойнау);
2. Сольфеджио (есту қабілеті, есте сақтау, 

ритм).

Бағалау критерийлері:
20-25 балл “өте жақсы”: - шығармаларды 

қатесіз, жоғары деңгейде орындағаны үшін; шығарма 
авторының ойын тыңдарманға жеткізіп, өзін-өзі сах-
нада ұстау (артис-тизм) мәдениетін көрсете білгені 
үшін; шығарма және оның композиторы жайында толық 
деректерді білгені үшін; жалпы ой-өрісінің кеңдігі үшін.

15-19 балл “жақсы”: - шығармаларды өз кәсіби 
деңгейінде орындап, көрсете алмағаны үшін; қағыстар 
(штрихи) мен саусақ қойылымында (аппликатура) 
кездесетін кейбір олқылықтары үшін; сахнада өзін-
өзі ұстау мәдениеті жеткіліксіздеу болып, теориялық 
сұрақтарға шала жауап бергені үшін.

10-14 балл “қанағаттанарлық”: - шығармаларды 
нашар орындағаны үшін; сұрақтарға қанағаттанарлық 
жауабы үшін.

0 - 9  б а л л  “ қ а н а ғ а т т а н а р л ы қ с ы з”:  - 
шығармаларды өте нашар ойнағаны үшін; орындау 
барысында қайта-қайта тоқтап, композитордың ойын 
тыңдарманға толық жеткізе білмегендігі үшін; қойылған 
сұрақтарға қанағаттанарлықсыз жауап бергені үшін.

5В040900 Хореография 
Бі л і м  б е ру  б а ғ д а р л а м а л а р ы:  1) 

Хореография педагогикасы 2) Қазақ биінің 
педагогикасы

5В040900 Хореография  мамандығы бой-
ынша бітірген түлектерге өнер бакалавры хо-
реография мамандығы бойынша академиялық 
дәрежесі беріледі, біліктілік: хореография 
педагогы. 

5В040900 Хореография  мамандығы бойын-
ша бітірген түлектер: 

• Классикалық бидің, халықтық-сахналық 
бидің, қазақ биінің, шығыс биінің, қазіргі заманғы 
хореографияның педагогы болып қызмет 
атқарады. 

• Кез келген шығармашылық ұжымда 
бишілік-орындаушылық жұмысын атқара алады. 

•  Шығармашылық  ұжымды басқару, менед-
жер қызметтерін атқара алады. 

5В040900 Хореография  мамандығының 
бакалавры атқаратын кәсіби қызмет саласы: 
хореография және театр өнері, мәдениет, білім.

Екі міндетті түрде тестілеу пәні:
1. ҚР тарихы; 2. Қазақ тілі (орыс тілі).
2 шығармашылық емтихан:
1. Кәсіптік көрсеткіштерін тексеру (адым, 

иілгіштік, секіру, музыкалық есту қабілеті);
2. Мамандық  (би орындау).

«Хореография» мамандығы бойынша та-
лапкерлерге арналған талаптар: 1. Музыкалық 
материалды қабылдау қабілеті: музыканы есту 
және ырғақты сезіну қабілеті. 2. Табиғи кәсіби 
қабілеті - дене қимылдарын меңгеру: қадам (шаг), 
секіру (прыжок), аяқтың бұрылғыштығы (выворот-
ность), артқа, алға, жанға иілу (гибкость), т.б. 3. Әйгілі 
тұлғалардың еңбектерін олардың хореография, 
әдебиет саласындағы туындыларын және қазіргі 
замандағы театр, хореография өнерінің дамуы туралы 
хабары болуы керек. 

2 шығармашылық емтихан тапсырады:
1- ш і шы ғармашылық емтихан: «Кәсіби 

қабілетті тексеру»: а) Хореографиялық және 
музыкалық қабілетін (қадам, аяқтың бұрылғыштығы, 
созылуы, секіруі, иілуі, музыкалық дыбысты есту, 
ырғақ және есте сақтау сезімі) тексеру; б) талапкердің 
хореография өнері саласындағы білімін анықтау үшін 
әңгімелесу. 

2-ші шығармашылық емтихан: «Мамандық»: а) 
Талапкердің өздері ойлап шығарған би қойылымын 
(жеке орындау немесе басқа талапкерлердің көмегімен) 
көрсету. б) комиссияның музыка тақырыбына берген 
тапсырмасына сай сипатын, стилистикасын, ұлттық 
негізін және т.б. ескере отырып, би этюдін көрсету.

Талапкерлерде би нөмірін қою үшін өздерімен 
нота жинағын не фонограммасын және керекті костюм 
атрибуттары мен бидің реквизиттері болу керек.

Талапкерлерге қойылатын баға: «Өте жақсы» 
- табиғи кәсіби қабілеті бар түлектерге: қадам (шаг), 
секіру (прыжок), аяқтың бұрылғыштығы (выворотность), 
артқа, алға, жанға иілуі (гибкость), т.б. Практикалық 
түрде көрсету: оқытушы көрсеткен 3-4 би элементін 
қайталау, музыкалық материалға берілген қимылды 
түсіндіру, 1 би нөмірін орындау. «Жақсы» - табиғи 
кәсіби қабілеті бар түлектерге: қадам (шаг), секіру 
(прыжок), аяқтың бұрылғыштығы (выворотность), 
артқа, алға, жанға иілуі (гибкость), т.б. Практикалық 
жүзінде: оқытушы көрсеткен 2-3 би элементін қайталау, 
1 би нөмірін орындау.  «Қанағаттанарлық» - табиғи 
кәсіби қабілеті бар түлектерге:  артқа, алға, жанға 
иілуі (гибкость), музыканы есту қабілеті, билеу 
ыңғайы). Практикалық түрде: оқытушы көрсеткен 1-2 
би элементін қайталау, 1 би нөмірін немесе би этюдін 
орындау. «Қанағаттанарлықсыз» - табиғи кәсіби 
қабілеті жоқ, оқытушының көрсеткен би қимылдарын 
жасай алмайтын түлектерге қойылады. Әрбір 
шығармашылық емтихан өзінше бөлек  бағаланады. 1 
шығармашылық емтихан шамамен 25 балды қамтиды: 

20-25 балл «өте жақсы»; 15-19 балл «жақсы»;
10-14 балл «қанағаттанарлық»; 
0-9 балл – «қанағаттанарлықсыз».

5В041700 Сән өнері 
Білім беру бағдарламалары: 1) Көркем 

тоқыма 2) Металды және басқа да матери-
алдарды көркемдеп өңдеу

Сән өнері мамандығы бойынша бітірген 
түлектер сәндік-қолданбалы өнер суретшісі, 
суретші-оқытушы бола алады, сондай-ақ, кез 
келген өнер, білім, мәдениет саласында қызмет 
атқара алады.

Сән өнері бакалавр мамандарының 
кәсіби қызмет саласы мәдениет, өнер, білім 
беру, шығармашылық шеберліктер, өндірістік 
кәсіпорындар, фирмалар, түрлі жеке меншік 
орындары бола алады.

Түлектердің кәс іби қызмет объектіс і 
сәндік бұйымдар дайындайтын өндірістік 
кәсіпорындар, шығармашылық шеберханалар 
мен киностудиялар, дизайнерлік фирмалар, 
халық қолөнерінің орталықтары, көркемсурет 
мектептері мен колледждері бола алады. 

Сән өнері бакалавр мамандарының кәсіби 
қызмет және көркемдік шығармашылық ая-
сында халықтық дәстүрді, отандық және шет 
ел тәжірибесіндегі заманауи жетістіктерді 
пайдалана отырып, қайталанбас сәндік өнер 
туындыларын ойлап шығару, дайындау болып 
табылады.

Екі міндетті түрде тестілеу пәні:
1. ҚР тарихы; 2. Қазақ тілі (орыс тілі).
2 шығармашылық емтихан:
1. Сурет;  2. Композиция

Бағалау критерийлері:
1. Сурет – 3 қойылымнан тұратын натюрморт, 

орындау  техникасы графика түрінде.
20-25 балл “өте жақсы”: - Композициялық  

шешімі дұрыс құрылған болуы. Перспектива 
заңдылықтары  дұрыс сақталған болуы. Нәрсенің, 
заттардың пішіні жазықтыққа ретімен орналастыры-
луы. Жарық, көлеңке, реңдік  қатынастардың шебер 
табылуы. Жұмыстың  толық  аяқталуы.

15-19 балл “жақсы”: - Композициялық шешімінің 
дұрыс құрылуы. Перспектива заңдылықтарының 
жалпы сақталуы. Нәрсенің, заттардың құрылымы бол-
машы кемшіліктермен жазықтықта орналасқан болса. 
Жарық, көлеңке, реңдік қатынастар толық берілмей 
жұмыс жалпы аяқталмаған болса.

10-14 балл аралығы “қанағаттанарлық”: 
- Композициялық шешімі  қате  болуы. Нәрсенің, 
заттардың  құрылымы табылмауы. Перспектива 
заңдылықтарының  жалпы сақталуы. Жазықтық бетіне 
дұрыс орналастырылмаса. Жұмыстың аяқталмауы.

0-9 балл  аралығы “қанағаттанарлықсыз”: 
- Композиция шешімін таба алмауы. Перспектива  
заңдылықтарының мүлдем сақталмауы. Заттардың, 
нәрсенің пішіні, құрылымы жағынан қате болуы.

2. Композиция - акварель техникасында А3 
форматында берілген  орнаменттік элементтерден  
композиция  тұрғызу.

Бағалау критерийлері:
20-25 балл “өте жақсы”: - Композицияның дұрыс 

таңдалғаны. Ою-өрнектегі элементтің дұрыс орында-
луы. Түстердің  сауатты қолданылуы. Ырғақтық, реңдік 
ерекшелігі. Жұмыстың аяқталуы.

15-19 балл “жақсы”: - Композицияның дұрыс 
таңдалғаны. Ою-өрнектегі элементтің дұрыс орын-
далуы. Түстердің сауатты қолданылуы. Ырғақтық, 
реңдік  ерекшелігі. Түстік және реңдік қатынастардың 
жетіспеушілігі. Жұмыстың аяқталуы.

1 0 - 1 4  б а л л  “ қ а н а ғ а т т а н а р л ы қ ” :  - 
Композицияның жеткіліксіз орындалуы. Ою-өрнектегі 
композициядағы қателіктер. Заттық жазықтықта дұрыс 
орналаспауы. Жұмыстың аяқталмауы.

0-9 балл “қанағаттанарлықсыз”: - Композиция 
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дұрыс орындалмаған. Пропорциясы сақталмаған. 
Жұмыстың аяқталмауы.

5В091000 Кітапхана ісі 
Б і л і м  б е р у  б а ғ д а р л а м а л а р ы :                                                  

1) Құжаттану және басқаруды ақпараттық 
қамту 2) Кітапханалық-ақпараттық жүйедегі 
компьютерлік технология

Кітапхана ісі мамандығын бітірген түлекке 
қызмет көрсету академиялық дәрежесі беріледі. 

Кітапхана ісі мамандығын бітірген түлек: 
Республикалық, облыстық және басқа да 
кітапханалардың кітапханашысы, библиогра-
фы, әдіскері, ақпаратшы-хабаршысы, кітапхана 
секторының меңгерушіс і, құжаттанушы, 
кітапхана-ақпараттық профильдегі ғылыми-
зерттеу институтының ғылыми қызметкері, 
мәдени-ағарту, кітапхана колледждерінің 
оқытушысы ретінде қызмет атқара алады. 

Кітапхана ісі бакалаврының кәсіби қызмет 
саласы болып, кітапхана-библиографиялық 
ғылым мен ғылыми білім жүйесіндегі тәжірибе 
болып табылады.

Таңдау бойынша  пәні – әдебиет

5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы 
Білім беру бағдарламалары: 1) Мектеп 

және мектептен тыс мекемелердегі мәдени-
тынығу жұмысын ұйымдастыру және педа-
гогикасы 2) Мәдени тынығу қызметіндегі 
менеджмент 

Мәдени-тынығу жұмысы  мамандығын 
бітірген түлекке  мәдени-тынығу жұмысы  бака-
лавры академиялық дәрежесі беріледі, біліктілік: 
мектеп және мектептен тыс мекемелердегі 
мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және 
педагогикасы. 

Мәдени-тынығу жұмысы  мамандығын 
бітірген түлек: 

• Мәдениет және өнер саласы бойынша 
ұжымдарға көркемдік жетекші бола алады. 

• Көпшілік-мерекелік қойылымдарда 
сценарилік-режиссерлық жұмысты атқара 
алады.

• Мектеп және мектептен тыс мекемелер 
тәрбие жұмыстарын ұйымдастырып басқарып, 

көпшілік шаралар, концерттер мен спектакльдер 
қойып, музыкалық ұжымдар жұмысын басқарып, 
жетекшілік жасап, арнайы тәртіптегі тәрбиелеу 
орындарында ұйымдастырушы-педагог және 
арнайы пәндер бойынша мектеп пен колледж-
дерде оқытушы болып қызмет атқара алады. 

Мәдени-тынығу жұмысы  бакалаврының 
кәсіби қызмет саласы болып, мәдениет, өнер, 
білім мен ғылым саласында және бұқаралық 
ақпарат құралдары болып табылады.

Екі міндетті түрде тестілеу пәні:
1. ҚР тарихы; 2. Қазақ тілі (орыс тілі).
2 шығармашылық емтихан:
1. Шығармашылық және интеллектуалдық 

мәліметтерін тексеру (тақпақты, әңгімені декла-
мациялау, шығармашылық қиялының елестетуін 
көрсету);

2. МТЖ ұйымдастыру және әдістемесі 
(мәдени, өнер салаларындағы білімін көрсету).

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАННЫҢ ТАЛАПТАРЫ 

Бұл мамандыққа қала және ауыл тұрғындары 
арасында мәдени-демалыс қызметін ұйымдастыра 
білетін қабілеті бар, мәдениеттану, бос уақыт педа-
гогикасы, халық шығармашылығы, әуесқойлық не-
месе мамандандырылған өнер саласында білімі бар, 
мәдени-демалыс бағдарламасын қояр кезде сценарий 
құра білетін талапкерлер қабылданады.

Қабылдау емтихандарында 2 шығармашылық ем-
тихан өткізіледі. Баға мамандық бойынша 25 ұпайдан 
қойылады.

1-ші шығармашылық емтихан «Талапкерлердің 
шығармашылық, интеллектуалдық қабілеттерін 
тексеру»

Барлық тапсырмаларды орындаған талапкер “өте 
жақсы” деген баға алады: Мәнерлеп өлең оқу, әңгіме 
айту (декламация). Поэма, прозадан үзінді оқу. Этюд 
қоюда, шығармашылық қиял деңгейін көрсете білсе. 
Ән орындау. Пластикалық би билеу. Сценарийлік 
шеберліктерінің негізінен хабардар болу.

Шығармашылық тапсырманы біршама орындаған 
талапкерге “жақсы” деген баға қойылады: Мәнерлеп 
өлең оқу, әңгіме айту (декламация). Шығармашылық 
қиялға негізделген этюдтан көрініс. Сценарийлік 
шеберлік тапсырмаларынан көрініс. Саздық қабілет. 
Пластикалық би. Тапсырманы толық орындамаса.

Емтихан тапсырмаларын толық орындай алмаған, 
саздық қабілеті бар, шығармашылық ойлау-қиялдау 
үрдісі төмен болса да, көрсете білген талапкерге 

“қанағаттандырарлық” бағасы қойылады.
Емтихан талаптарын орындай алмаған, саздық 

қабілеті дамымаған, сценарийлік шеберліктен хабар-
сыз талапкерге “қанағаттандырарлықсыз” бағасы 
қойылады.

Бірінші шығармашылық емтиханды тапсырған 
талапкер екінші емтиханға қатыса алады.

2-ші шығармашылық емтихан «Мәдени-
демалыс қызметінің әдістемесін ұйымдастыру»

Тапсырмаларды толық орындаған талапкерге “өте 
жақсы” деген баға қойылады: - облыс саласындағы 
мәдениет және өнер білімі; тұрғындардың бос 
уақыты және олардың бос уақыт қызметі; болашақ 
мамандығын түсіну; интеллектуалдық деңгейінің 
жоғары болуы; шоу-бизнестен хабары бар, жалпы 
білім деңгейі жан-жақты.

Аздаған қателіктер жіберген талапкерге “жақсы” 
деген баға қойылады: - облыс саласындағы мәдениет 
және өнер білімі; тұрғындардың бос уақытының негізі; 
болашақ мамандығын түсіну; интеллектуалдық 
деңгейінің болуы; барлық емтихандық талаптарды аз 
ғана кемшіліктермен орындауы.

То л ы қ  ж ау а п  б е р е  а л м а ғ а н  т а л а п к е р -
ге “қанағаттандырарлық” бағасы қойылады: 
- облыс саласындағы мәдениет және өнер білімі; 
тұрғындардың бос уақытының негіз і; болашақ 
мамандығын түсіну; емтихан сұрақтарына толық 
жауабы жоқ.

“Қанағаттанарлық емес” бағасы талапкерге 
емтихандық талаптарды орындамау кезінде әзірліктің 
төмен болуы, интеллектуалдық қаблеттіліктің төмен 
дәрежеде болған кезінде қойылады.

20-25 ұпай “өте жақсы” бағасына сай.
15-19 ұпай “жақсы” бағасына сай.
10-14 ұпай  “қанағаттанарлық” бағасына сай.
0-9 ұпай “қанағаттанарлық емес” бағасына сай.

5В042100 Дизайн*
Білім беру бағдарламалары: 1) Сәулеттік 

дизайн 2) Графикалық дизайн және реклама  3) 
Өндірістік дизайн  4) Ақпараттық технология-
лар дизайны

Бітіруші дизайн бакалавры академиялық 
дәрежесі біліктілігін алады және архитек-
т у р а с а л ас ын ың ,  э кс п о з и ц и я л ар д ың , 
интерьерлердің, жарнамалардың, өнеркәсіптік 
және тұрмыстық салалардың шығармашылық 
және көркем жұмыстарын орындау бойынша 
дизайнер болып жұмыс істей алады.

Екі міндетті түрде тестілеу пәні:

1. ҚР тарихы; 2. Қазақ тілі (орыс тілі).
2 шығармашылық емтихан:
1. Сурет;   2. Сызу. 
  
Бағалау критерийлері
1. Сурет - 3 қойылымнан тұратын натюрморт 

(орындау  техникасы графика түрінде).
20-25 балл “өте жақсы”: - Композициялық  

шешімі дұрыс құрылған  болуы. Перспектива 
заңдылықтары  дұрыс сақталған болуы. Нәрсенің, 
заттардың пішіні жазықтыққа ретімен орналастыры-
луы. Жарық, көлеңке, реңдік  қатынастардың шебер 
табылуы. Жұмыстың  толық  аяқталуы.

15-19 балл “жақсы”: - Композициялық шешімі 
дұрыс құрылған болуы. Перспектива заңдылықтарының 
жалпы сақталуы. Нәрсенің, заттардың құрылымы бол-
машы кемшіліктермен жазықтықта орналасқан болса. 
Жарық, көлеңке, реңдік қатынастар толық берілмей 
жұмыс жалпы аяқталмаған болса.

10-14 балл аралығы “қанағаттанарлық”: 
- Композициялық шешімі қате болуы. Нәрсенің, 
заттардың құрылымы табылмауы. Перспектива 
заңдылықтарының жалпы сақталуы. Жазықтық бетіне 
дұрыс  орналастырылмауы. Жұмыстың аяқталмауы.

0-9 балл  аралығы “қанағаттанарлықсыз”: 
- Композиция  шешімін таба алмауы.Перспектива  
заңдылықтарының мүлдем сақталмауы.Заттардың, 
нәрсенің пішіні, құрылымы жағынан қате болуы.

2. Сызу - А3 форматында түйіндесу, екі көрінісі 
бойынша 3 көріністі тұрғызу, тілікті орындау және 
осы тетік бөлшектің  аксонометриялық проекциясын 
тұрғызу.

Бағалау критерийлері:
20-25 балл - “өте жақсы”: - Формат бетіне 

дұрыс орналастыру. Түйіндесу нүктелерін  дұрыс табу. 
Үшінші көрінісін қатесіз орындау. Аксонометриялық 
проекцияның дұрыс тұрғызылуы. Сызбаны дұрыс 
безендірілуі МЕСТ-ке сай болуы.

15-19 балл - “жақсы”: - Формат бетіне дұрыс 
орналастыру. Түйіндесу нүктелерін  дұрыс табу. 
Үшінші көрінісін қатесіз орындау. Аксонометриялық 
проекцияның дұрыс тұрғызылуы. Өлшемдерді 
түсірудегі  кейбір қателіктер.

10-14 балл - “қанағаттанарлық”: - Формат бетіне 
дұрыс орналастыру. Түйіндесу нүктелерін  дұрыс табу. 
Үшінші көрінісін қатесіз орындау. Аксонометриялық 
проекциялардың дұрыс орындалмауы.

0-9 балл - “қанағаттанарлықсыз”: - Формат 
бетіне дұрыс орналастырылмауы. Үшінші көрінісі 
дұрыс орындалмауы. Аксонометриялық проекциясы 
орындалмауы.

Өнерлі факультеттің өресі биік
Ақжайық өңірі - Құрманғазы мен Динаның 

күйлеріне сусындап, Мұхит пен Ғарифолланың 
әнін тыңдап, Махамбет пен Сырымдай 
батырлардың ізі қалған мекен.

Батырлары қайратты, ақындары айбатты, 
қойнауы қазынаға толы, құтты Ақжайықтың  қас 
төрінде орналасқан М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің мәдениет 
және өнер факультеті дарынды жастарды үлкен 
шығармашылық жолға қанаттандыру бағытында 
жұмыстанып келеді.

 Жиырма жылдан астам тарихы бар аталмыш 
факультет тек Батыс Қазақстан өңірінің ғана 
емес, Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау, Қызылорда 
облыстарынан, көршілес Ресей Федерациясының 
облыстарынан келген студенттерді  мәдениет 
және өнер саласына даярлап келеді.

Қазіргі кезде «өнертану және мәдени-
тынығу», «музыкалық білім», «вокал және 
аспаптық өнер»,  «бейнелеу өнері және дизайн» 
кафедралары: «мәдени-тынығу жұмысы», 
«хореография», «дәстүрлі музыка өнері»,  
«кітапхана ісі», «музыкалық білім», «вокалдық 
өнер», «аспаптық орындау», «бейнелеу өнері 
және сызу», «дизайн», «сән өнері» мамандықтары 
бойынша кадрлар дайындауда. 

Қазақстан жоғары білім ордаларындағы 
кредиттік оқу жүйесіне сәйкес, факультетіміздің 
белді оқытушылар құрамы республикалық 
деңгейде ғана емес, алыс-жақын шет елдерде 
біліктілікті арттыру курстарынан өтіп, ғылыми 
және шығармашылық бағытта тәжірибелерін 
шыңдап қана қоймай, өзге елдің оқу орындары 
студенттеріне дәріс оқып жүр. 

Кредиттік оқу жүйесінің тағы бір ұтымды 
бағыты – академиялық ұтқырлық, бұл әлемнің 
кез келген оқу орнымен студент алмасу. Яғни, 
әр студент өз мамандығы бойынша қалаған 
қазақстандық немесе шетелдік оқу орнында білім 
алып, тәжірибеден өте алады.

Факультетте талантты жастарды білікті маман 
ретінде дайындау үшін барлық жағдай жасалған. 
Арнайы жабдықталған хореографиялық және 
балет залдары, оркестр және хор класы, оқу-
өндірістік шеберханалар, натурлы қор мен 

аспаптар кабинеттері, акт және концерт залдары, 
мультимедиялық компьютер кластары бар. 

 Факультетте студенттеріміздің ғылыми-
ізденіс және шығармашылық жұмыстарын 
жүзеге асыру үшін, сәулетшілік дизайн, киім 
дизайны, көркем тоқыма,  көркем безендіру 
шеберханалары, халық аспаптар оркестрі, «Ата-
мұра» ансамблі,  хор ұжымы, «Nomad» вокалды-
аспаптық ансамблі, «Арна» хореографиялық 
ансамблі,  «Қыз Жібек» қыздар ансамблі,  
балалар студиясы, сырлы  парақ дебаттық клубы, 
сәндік өнер үйірмесі,  «Мұрагер» студенттік 
театры,  вокалдық топтар,  үздік музыка мұғалімі 
ғылыми үйірмесі, «Эврика» үйірмесі,  «Ақжайық»  
қыздар  клубы жұмыс жасайды. Мысалы, жас 
киім дизайнерлері кәсіби деңгейде қала, облыс 
тіпті халықаралық дәрежедегі сән көрсетілімдері 
мен байқауларына қатысып, жүлдегер атанып 
жүрсе заман талабына сай компьютерлік 
ерекшеліктерді де қолдануда.  

Хореография мамандығы жанындағы 
«Арна» және «Қыз Жібек» би ансамбльдері 
көп жылдардан бері облыстық, республикалық 
деңгейдегі үлкен мәдени шаралардың көркіне 
айналып келеді. 2013 жылы Астана қаласында 
өткен шығармашыл жастардың Халықаралық 
«Шабыт» фестивалінің «хореография» жанры 
бойынша 3-дәрежелі жүлдесі де «Қыз Жібек» би  
ансамблінің еншісінде.

«Мұрагер» ст удент т і к театры 2006 
жылы Е.Домбаевтың «Айналайын, ақ келін» 
қойылымымен ашылған болатын. Құрылған 
жылдан бастап аталмыш театр өзінің әртүрлі 
жанрдағы қойылымдарымен көрермендердің 
ықыласына бөленіп жүр. Университетіміз 
өзінің талантты да дарынды студенттерін 
қашанда мақтан тұтатыны сөзсіз шындық. 
Университетіміздің намысын талай байрақты 
бәсекелерде, шығармашылық конкурстарда 

абыроймен қорғап жүрген талантты студенттеріміз 
университеттің дамуына өз үлестерін қосып 
келеді. Атап өтер болсақ, Музыкалық білім 
мамандығы студенттерінен  құрылған «Батыс 
Star» квартеті – Халықаралық «На Николаевский» 
байқауының Гран-при иегерлері, Мәдени-
тынығу жұмысы мамандығының 3-курс студенті 
Әділет Орашев – Орынбор қаласында өткен 
«На Николаевской - 2013» XXIV Халықаралық 
студенттер шығармашылығы фестивалінің 
2-дәрежелі дипломын, «Қазақстан-Орал» 
телеарнасы мен Ғ.Құрманғалиев атындағы 
БҚО филармониясы ұйымдастырған «Караоке 
жұлдызы» жобасының бас жүлдесін иеленсе, 
«Кәусар» триосы қалалық, облыстық «Дала да-
рындары» байқауының лауреаттары, «Жамбыл 
жастары шақырады» атты Қазақстан білімгер 
жастарының І Республикалық байқауының Бас 
жүлдесін жеңіп алды. Сонымен қатар, Қазақстан 
Ұлттық телеарнасында ұйымдастырылған 
«Қазақстан дауысы» жобасының жартылай фи-
налына қатысып, орындаушылық ерекшелігімен 
өнерін паш еткен, вокалдық өнер мамандығының 
студенті Айнара Айтқалиеваны және т.б. 
талантты студенттерімізді мақтанышпен айта 
аламыз. 

Биылғы оқу жылы басталғаннан-ақ көптеген 
студенттеріміз әртүрлі жетістіктерге жетіп 
үлгерді. Мысалы, «дизайн» мамандығының 
студенті М.Галиева «Бәріміз бірдейміз, кемсітуді 
білмейміз» байқауының облыстық және 
республикалық деңгейінде «Үздік студент» 
номинациясы бойынша 1-дәрежелі дипломымен, 
«сәндік өнер», «дизайн» мамандықтарының 
бірнеше студенттері Т.Жүргенов атындағы 
өнер академиясында ұйымдастырылған «ART 
самғау» атты фестивалінде оза шауып, жүлделі 
орындарға ие болып, арнайы сертификаттармен  
марапатталды. 

Бұл жетістіктеріміз тек факультеттің жемісі 
ғана емес, еліміз үшін жасалып жүрген игі іс 
деп білеміз. Өйткені, бүгінгі дарынды, білімді, 
саналы жас – ертеңгі ел тірегі. Осы жастарға 
қарап, Тәуелсіз Қазақстанның ертеңі жарқын 
болатынына сенеміз.

Өз ең б е к тер ін і ң  жем і с і н  көр с ет і п , 
халықтың ықыласына бөленіп, халықаралық, 
республикалық байқауларда ел намысын 
қорғап  жүрген өнер тарландары  - М.Сарбупиев,  
Ж.Ғайсағалиев, Ж.Хасанова, М.Жұбатов, 
Д.Сейітжанов, Т.Жексенбаевтар - әрдайым 
мақтанышпен айтатын өзіміздің  түлектеріміз.

Қай халықтың да өзіндік ұлттық өнері 
болатыны белгілі. Өнер шындықты көркем 
бейнелер арқылы танып-білу. Халық ертеден-
ақ өзінің ұлттық өнерін ерекше қастерлеп, жез 
таңдай әншілері мен күйшілерді, тілге жүйрік 
шешендерді, бармағы майысқан шеберлерді 
құрметтеп, майталман таланттардың алдында 
бас иіп, олардың өнерін мақтан еткен, өздері де 
солардай болуға ұмтылып, өз ұрпағына өнердің 
маңызын түсіндіріп қана қоймай, жатпай-тұрмай 
үйренуге шақырып отырған. 

Осы мақсатта мәдениет және өнер факультеті 
жыл сайын жоғарыда аталған мамандықтар 
бойынша жүздеген түлектерді қанаттандырып 
келеді. Бұл - әрине, сан ғасырлар бойы ата-
бабамыз аңсап кеткен қазақ даласының егемен 
ел атанғанының арқасы. Алдағы уақытта да 
факультеттің профессорлық-оқытушылар 
құрамы мәдениет және өнер саласы бойынша 
кәсібін жетік меңгерген, заман талабына сай 
білікті мамандар даярлау үшін бар мүмкіндіктерді 
ашу мақсатында жұмыстана бермек. 

Қымбатты жас дос!
Егер де Сен, өз бойыңдағы ерекше 

дарыныңды көпшілікке танытып, жаңа идеялар 
мен шығармашылық жобаларыңды жаһанға 
жариялап, ғылымда, өнерде өз қатарыңның 
алды болып, өзіңді жан-жақты қалыптасқан тұлға 
ретінде жүзеге асырғың келсе, мәдениет және 
өнер факультетін таңдап, оқуға кел! Бұл жерде 
Сені студенттік өмірдің ең қызықты сәттері күтеді!
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5В010600 Музыкальное образование 
О б р а з о ва т е л ь н ы е п р о г р а м м ы:                           

1)Музыкальное образование в детских до-
школьных учреждениях 2)Хоровая культура

Выпускник получает академическую сте-
пень - бакалавр музыкального образования и 
может работать учителем музыки в общеоб-
разовательных школах, лицеях, гимназиях.

Два обязательных тестируемых 
предмета: 

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык 
Два творческих экзамена:
1.Специальность (игра на инструменте, 

исполнение 2-х разнохарактерных песен);
2. Сольфеджио (диктант, слух, ритм, 

память)

ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ ЭКЗАМЕНАМ
А) для абитуриентов, имеющих специальное 

музыкальное образование: 1-ый экзамен – игра на 
инструменте (2 произведения: произ-ведение компо-
зиторов Казахстана и полифония или крупная форма) 
и исполнение песни под собственный аккомпанемент 
(школьный репертуар); 2-ой экзамен – музыкально-
теоретический: а) музыкальный диктант; б) основы 
теории музыки; в) общие музыкально-теоре-тические 
знания.

Б) для абитуриентов без музыкальной под-
готовки: 1-ый экзамен – игра на инструменте (для 
владеющих) и исполнение 2-х разнохарактерных 
песен. 2-ой  экзамен – проверка музыкальной памяти, 
слуха, ритма.

5В010700 Изобразительное искусство 
и черчение 

О б р а з о ва т е л ь н ы е п р о г р а м м ы:                             
1) Графика 2) Живопись  

Выпускник получает академическую сте-
пень - бакалавр изобразительного искусства 
и черчения и может работать специалистом 
в области художественно-творческой, на-
учно-исследовательской и методической 
деятельности в системе образования и худо-
жественно-производственной сфере.

Два обязательных тестируемых 
предмета:

1. История РК; 
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена: 
1. Рисунок   2. Черчение
 
1. Рисунок - Натюрмортная постановка из 3-х 

предметов (выполненные  в  технике графика).
Критерии оценок: 
20-25 баллов “отлично”: - Удачный  выбор  

композиции. Выявление пропорции в соответствии 
с законом перспективы. Грамотное линейное по-
строение и правильное расположение на плоскости. 
Правильное выявление объема, формы и конструк-
тивное  построение. Последовательное и грамотное 
цветовое и тоновое решение. Законченность работы. 
15-19 баллов “хорошо”: - Удачный  выбор компози-
ции. Общее выявление  пропорции  в соответствии 
с  законами  перспективы. Проработка выявления 
объема и формы предмета и конструктивное решение 
с незначительными недоработками. Недостаточное 
выявление цветотеневых и тоневых отношений. 10-14 
баллов “удовлетворительно”: - Не совсем  удачно  
выбрана композиция. Не  выявлены объем и форма  
предмета. Пропорция и конструктивное построение 
переданы с  ошибками. Не правильно расположен 
на  предметной плоскости. Работа не  завершена. 
0-9 баллов “неудовлетворительно”: - Композиция 
неудачна. Пропорция не  соблюдена. Грубые ошибки 
в линейно-конструктивном построении.

2. Черчение - В формате А3 выполнить со-
пряжение деталей, по двум заданным проекциям 
выполнить 3-ю проекцию, сделать разрез и  аксоно-
метрическую проекцию данной  детали.

Критерии оценок:
20-25 баллов “отлично”: - Удачный  выбор  

композиции. Правильно найдены точки сопряжения. 
3-ья проекция выполнена без ошибок. Без ошибок вы-
полнена аксонометрическая проекция. Соблюдены 
все ГОСТы по оформлению чертежа. 15-19 баллов 
“хорошо”: - Удачный  выбор  композиции. Правильно 
найдены точки сопряжения. 3-ья проекция выполнена 
без ошибок. Без ошибок выполнена аксонометриче-
ская проекция. Допущены ошибки при простановке 
размеров. 10-14 баллов “удовлетворительно”: 
- Удачный  выбор  композиции. Правильно найдены 
точки сопряжения. 3-ья проекция выполнена без 
ошибок. Ошибки при  выполнении аксонометрической 

проекции. 0-9 баллов “неудовлетворительно”: - 
Неправильно выбрана композиция. 3-ья проекция 
выполнена с ошибкой. Аксонометрическая проекция 
не построена.

5 В 0 4 0 2 0 0  И н с т р у м е н т а л ь н о е 
исполнительство

О б р а з о в а т е л ь н ы е п р о г р а м м ы:                              
1) Фортепиано 2) Духовые и ударные ин-
струменты 3) Струнные инструменты

Выпускник получает академическую 
степень - бакалавр инструментального ис-
полнительства. В качестве объектов профес-
сиональной деятельности могут выступать 
организации культуры и искусства, средние 
музыкальные учебные заведения, творческие 
объединения, музыкальные редакции, изда-
тельства, студии, СМИ.

Два обязательных тес тируемых 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена:
1.Специальность - исполнение концертной 

программы; 2. Гармония (письменно и устно).

Критерии оценок:  -  (струнные) инструменты 
оркестра (скрипка, альт, виолон-чель, контрабас). 
Фортепиано. Духовые и ударные инструменты. 20-25 
балл “отлично” ставится: - за безупречное испол-
нение произведений; за глубокое проникновение в 
авторский замысел, убеди-тельность трактовки и 
выразительность; за эмоциональное исполнение 
произведения и артистизм; за умение преподнести 
слушателю замысел произведения и умение держать 
себя на сцене; за великолепное знание теоретическо-
го материала, касающегося выносимых произведе-
ний – с использованием всей доступной литературы. 
15-19 баллов “хорошо” ставится: - за менее яркое 
исполнение программы, где встречаются неточности, 
в штрихах в тексте, в аппликатуре и т.д.; за недоста-
точные технические приемы и минимум артистизма; 
за недостаточно полные ответы на теоретические 
вопросы, подтверждающие ограниченный поиск 
информации. 10-14 баллов “удовлетворительно” 
ставится: - за исполнение программы, в которой 
трактовка произведения малоубедительна и не-
выразительна; за неэмоциональное исполнение, 
неумение держать себя на сцене; за формальную 
игру без специфики звучания штрихов, аппликатуры, 
динамики и технических требований; за слабую под-
готовку теоретического материала и неточные ответы 
на вопросы. 0-9 баллов “неудовлетворительно” 
ставится: - за исполнение, в котором допускаются 
неточности в донесении авторского текста; за не-
убедительную и невыразительную трактовку произ-
ведения; за неэмоциональное исполнение, незнание 
музыкального материала; за игру с ошибками и 
остановками и незнание теоретического материала.

5В040300 Вокальное искусство 
О б р а з о в а т е л ь н ы е п р о г р а м м ы:                            

1) Камерное пение    2) Эстрадный вокал
Выпускник получает степень бакалавра 

и может работать в сфере искусства, культу-
ры, специализированных и общеобразова-
тельных учебных учреждениях, творческих 
объединениях, музыкальных редакциях, 
издательствах, студиях, средствах массовой 
информации.

Два обязательных тес тируемых 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена:
1. Пение 3-х разнохарактерных песен без 

аккомпанемента; 2. Сольфеджио (слух, ритм, 
память).

Критерии оценок:
20-25 балл “отлично” ставится: - за без-

упречное исполнение вокальных произведений; 
за глубокое проникновение в музыкальный и худо-
жест-венный замысел, убедительность трактовки 

и выразительность; за эмоциональное исполнение 
вокального произведения и артистизм; за умение 
преподнести слушателю замысел вокального про-
изведения и умение держать себя на сцене. 15-19 
баллов “хорошо” ставится: - за менее яркое ис-
полнение вокальной программы, где встречаются 
неточности в интонации,  в литературном тексте и 
т.д.; за недостаточное выразительное и артистичное 
исполнение   вокальных  произведений; за недоста-
точно полные ответы на общемузыкальные  вопросы, 
подтверждающие эрудицию студента.  10-14 баллов 
“удовлетворительно” ставится: - за исполнение 
вокальной программы, в которой музы-кальная 
выразительность вокального произведения мало-
убедительна и невыразительна; за неэмоциональное 
исполнение, неумение держать себя на сцене во 
время исполнения программы; за формальное испол-
нение без вокальной специфики звучания, динамики 
и вокальных  требований; за неумение раскрыть 
литературный, художественный замысел вокального 
произведения, демонстрацию слабой эрудиции. 0-9 
баллов “неудовлетворительно”  ставится: - за ис-
полнение вокальной программы, в котором допуска-
ются ошибки в донесении музыкального материала; 
за неубедительную и невыразительную трактовку 
вокаль-ного произведения; за неэмоциональное 
исполнение, незнание музыкального материала; за 
вокальное исполнение с ошибками и остановками и 
незнание литературного текста.

5В040400 Традиционное музыкальное 
искусство 

О б р а з о в а т е л ь н ы е п р о г р а м м ы:                               
1) Народные инструменты  2) Народное пение 

Выпускники могут работать в сфере искус-
ства, культуры, художественного творчества, 
образования.

Два обязательных тес тируемых 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена: 
1.Игра на инструменте, пение с домброй 
2. Сольфеджио (слух, ритм, память).

Критерии оценок:
20-25 балл “отлично” ставится за: - отличные 

музыкальные данные: слух, память, ритм; владение 
каким-нибудь музыкальным инструментом; ответы 
на все вопросы коллоквиума. 15-19 баллов “хоро-
шо” ставится за: - хорошие музыкальные данные; 
владение каким-нибудь музыкальным инструмен-
том; ответы на вопросы коллоквиума. 10-14 баллов 
“удовлетворительно” ставится за: - средние 
музыкальные данные; не владение каким-нибудь му-
зыкальным инструментом; ответы не на все вопросы 
коллоквиума. 0-9 баллов “неудовлетворительно” 
ставится за: - недостаточные музыкальные данные; 
не владение каким-нибудь музыкальным инструмен-
том. за низкий интеллект и очень слабые ответы на 
вопросы коллоквиума.

5В040900 Хореография
О б р а з о в а т е л ь н ы е п р о г р а м м ы:                         

1) Педагогика хореографии  2) Педагогика 
казахского танца

Выпускнику по специальности 5В040900  
Хореография присуждается академическая 
степень бакалавр искусств по специаль-
ности хореография, квалификации: педагог 
хореографии. 

Выпускнику по специальности 5В040900  
Хореография могут занимать следующие 
должности: 

• Педагога классического, народно-сцени-
ческого, казахского, восточного, современной 
хореографии. 

• Исполнителя-танцовщика в любом твор-
ческом коллектива. 

• Руководителя, менеджера творческого 
коллектива. 

Сферой  профессиональной деятельно-
сти бакалавра по специальности 5В040900  
Хореография выступает хореографическое и 
театральное искусство, культура, образование. 

Два обязательных тес тируемых 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена:
1 .Проверка профессиональных данных 

(шаг, гибкость, прыжок, музыкальный слух). 2. 
Специальность (исполнение танца).

Критерии оценок:
Приемные требования: - ориентироваться в 

музыкальном материале, иметь слух и ритм; обла-
дать физическими данными (шаг, гибкость, прыжок, 
подъем, выворотность, слух и т.д.); знать выдаю-
щихся деятелей культуры, искусства и лите-ратуры, 
историю развития театрального и хореографического 
искусства, тенденции развития современного казах-
ского искусства.

Абитуриент, поступающий на специальность 
«Хореография», сдает 2 творческих экзамена:

1 экзамен – Проверка профессиональных 
данных

а) проверка наличия хореографических данных 
и общей музыкальности (танцевального шага, ритма, 
гибкости, растяжки, прыжка, выворотности, музы-
кального слуха, памяти и др.);

б) собеседование с  выявлением эрудиции по-
ступающего в области хореографического искусства.

2 экзамен – Специальность
а) демонстрация самостоятельно сочиненного 

абитуриентом танцевального номера (сольное ис-
полнение либо с помощью других абитуриентов);

б) показ танцевального этюда на заданную ко-
миссией музыкальную тему с учетом ее характера, 
стилистики, нацио-нальной основы и др.

Для постановки танцевального номера посту-
пающие должны иметь нотный материал либо фо-
нограмму и необходимые для восприятия атрибуты 
костюма и реквизиты к танцу. 

Абитуриент получает оценку: «отлично» - при 
наличии профессиональных данных (шаг, гибкость, 
выворотность, музыкальный слух, подъем, танце-
вальность).  При практическом показе 3-4 танце-
вальных элементов, заданных педагогом, раскладка 
движений на заданный музыкальный материал, ис-
полнение 1 танцевального номера. «хорошо» - при 
наличии профессиональных данных (шаг, гибкость, 
выворотность, музыкальный слух, танцевальность), 
практическом  показе 2-3 танцевальных элементов, 
заданных педагогом, исполнении 1 танцевального 
номера. «удовлетворительно» - при наличии про-
фессиональных данных (гибкость, музыкальный слух, 
танцевальность), показе 1-2 танцевальных движений, 
заданных педагогом, исполнении 1 танцевального 
номера или этюда. «неудовлетворительно» - полу-
чает абитуриент, не имеющий профессиональные 
данные, не сумевший показать заданные педагогом 
танцевальные элементы.       

Каждый творческий экзамен оценивается от-
дельно. Максимальное количество баллов на 1 
творческий экзамен составляет 25 баллов.

20-25 баллов «отлично»; 15 -19 баллов 
«хорошо»

10-14 баллов «удовлетворительно» 
0-9 баллов – «неудовлетворительно».

5В041700 Декоративное искусство 
О б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м -

мы: 1) Художественное ткачество 2) 
Художественная обработка металла и 
других материалов  

Выпускник может занимать следующие 
должности:  Художник декоративно-приклад-
ного искусства, художник-преподаватель, 
во всех учреждениях системы культуры, ис-
кусства, образования и т.д. в соответствии 
с полученным образованием. Сферой про-
фессиональной деятельности бакалавра 
декоративного искусство выступает отрасли 
культуры, искусства, образования, творческие 
мастерские, производственные предприятия, 
фирмы и т.п. различных форм особенности. 
Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются производственные 
предприятия по изготовлению художествен-
ных изделий, творческие мастерские и студии, 
дизайнерские фирмы, предприятия народ-
ных промыслов, художественные школы и 
колледжи.

Два обязательных тес тируемых 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.

Факультет 
культуры и искусства
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Два творческих экзамена: 
1. Рисунок 2. Композиция.

Критерии оценок:
1. Рисунок - Натюрмортная постановка из 3-х 

предметов, выполненная  в  технике графика. 20-25 
баллов “отлично”: - Удачный  выбор  композиции. 
Выявление пропорции в соответствии с законом 
перспективы. Грамотное линейное построение и пра-
вильное располо-жение на  плоскости. Правильное 
выявление объема, формы и конструктивное  по-
строение. Последовательное и грамотное цветовое 
и тоновое решение. Законченность работы. 15-19 
баллов “хорошо”: - Удачный  выбор композиции. 
Общее выявление  пропорции  в соответствии с  за-
конами  перспективы. Проработка  выявления  объ-
ема и формы  предмета и  конструктивное  решение 
с   незначительными недоработками. Недостаточное 
выявление цветотеневых и тоновых отношений.10-14 
баллов “удовлетворительно”: - Не совсем  удачно  
выбрана композиция. Не выявлены объем и форма  
предмета. Пропорция и конструктивное построение 
переданы с  ошибками. Неправильно расположена 
на  предметной плоскости. Работа не завершена. 
0-9 баллов “неудовлетворительно”: - Композиция 
неудачна. Пропорция не  соблюдена. Грубые ошибки 
в линейно-конструктивном построении.

Критерии оценок:
2. Композиция - в формате А3 составить ком-

позицию из предоставленных элементов орнамента 
в  технике акварели. 20-25 баллов “отлично”: 
- Удачный  выбор  композиции. Подбор элементов 
в орнамент. Чувство ритма. Грамотное сочетание 
цветов. Законченность работы. 15-19 баллов “хо-
рошо”: - Удачный  выбор композиции. Подбор эле-
ментов в орнамент. Чувство ритма. Законченность 
работы. Недостаточное выявление цветотеневых и 
тоновых отношений. 10-14 баллов “удовлетвори-
тельно”: - Не совсем  удачно  выбрана композиция. 
Отсутствует композиция в  орнаменте. Неправильно 
расположена на  предметной плоскости. Работа не 
завершена. 0-9 баллов “неудовлетворительно”: 
- Композиция неудачна. Пропорция не соблюдена. 
Работа не завершена.

5В091000 Библиотечное дело 
О б р а з о в а т е л ь н ы е п р о г р а м м ы:                          

1) Документоведение и информационное 
обеспечение управления 2) Компьютерные 
технологии в библиотечно-информацион-
ных системах

Выпускнику по специальности 5В091000  
Библиотечное дело  присуждается академи-
ческая степень бакалавра услуги. 

Выпускник, получивший степень бака-
лавра библиотечное дело может выполнять 
обязанности и занимать должности: библи-
отекаря, библиографа республиканских, 
областынх и других библиотек, методистом, 
информатором, заведующим сектором би-
блиотеки, архивистом, документоведом, му-
зейным работником, научным сотрудиником 
в ННИ по библиотечно-информационному 
профилю, преподавателем библиотечного 
колледжа. 

С ф е р а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я -
тельности библиотекаря-библиографа 

библиотечно-библиографическая наука 
и практика в системе научного знания и 
практики. 

Предмет по выбору - литература

5В090600 Культурно-досуговая работа 
Образовательные программы: 1) 

Педагогика и организация культурно-до-
суговой работы в школах и внешкольных 
учреждениях  2) Менеджмент культурно-до-
суговой деятельности  

Выпускнику по специальности 5В090600 
Культурно-досуговая работа присуждается 
академическая степень бакалавра культурно-
досуговой работы. 

Выпускнику по специальности 5В090600 
Культурно-досуговая работа могут занимать 
следующие должности: 

• Художественный руководитель коллекти-
вов в сфере культуры и искусства сценарно-
режиссерская постановка массовых-празд-
ничных представлений. 

• Организаций управления воспита-
тельной работы в школах и внешкольных 
учреждениях. 

• Постановка массовых мероприятий 
(концерты, спектакли и шоу-программ и т.д.). 

• Преподаватель специальных дисциплин 
в средних, начальных и средних профессио-
нальных организации. 

Бакалавр культурно-досуговой работы 
осуществляет профессиональную деятель-
ность в сфере культуры, искусства, образова-
ния, науки и средств массовой информации. 

Два обязательных тес тируемых 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
 Два творческих экзамена:
1.Проверка творческих и интеллекту-

альных данных (декламация стихотворе-
ния, рассказа, показ этюда на творческое 
воображение.)

2. Организация и методика КДР (показ 
знаний в области культуры, искусства).

Критерии оценок:
1 экзамен – проверка творческих и интеллек-

туальных данных: - декламация стихотворения, 
рассказа, отрывка из прозаичес-кого произведения; 
показ этюда на творческое воображение, фантазию; 
музыкальное исполнение (народная, эстрадная 
песня); демонстрация актёрского перевоплощения, 
знаний, режис-суры, сценарного мастерства, анализа 
сценария КДП. 2 экзамен – организация и методика 
культурно-досуговой работы: - показать знания в 
области культуры, искусства, КДД; показать знания 
в области истории, теории досуга; показать знания 
основ шоу-бизнеса; показать знания основ режиссу-
ры, сценарного мастерства, организации досуговой 
деятельности.

Вступительные экзамены проводятся в 2 
тура:

1 тур – абитуриенты показывают свой интел-
лектуальный уровень, творческие способности, 

декламацию стихотворения, рассказ, музыкальные, 
хореографические способности, испол-нение на 
музыкальном инструменте и т.д.

2 тур – абитуриенты показывают знания: - в обла-
сти современного составления культурно-досуговой 
работы, самодеятельного народного творчества в РК, 
России, зарубежных стран; форм работы культурно-
досуговых учреждений различных типов; организа-
ции культурно-досуговых программ.

Абитуриенты по заданной теме формулируют 
главную идею, жанр КДП, сценарный план (сцениче-
ское, музыкальное, световое оформление; театра-
лизация программы).

Оценка повышается, если абитуриент пред-
лагает свои новые идеи в области организации до-
суга различных групп населения, формы постановки 
оригинального культурно-досугового мероприятия, 
которое вызвало бы интерес у населения и способ-
ствовало бы их духовному обогащению. Ответы 
абитуриент составляет в виде кратких тезисов 
(письменная часть экзамена), затем идёт «защита» 
практической части экзамена. Комиссия оценивает 
глубину знаний абитуриента в области культуры, 
искусства, в сфере досуга и досуговой деятельности.
Высокий интеллектуальный уровень абитуриента в 
области культурно-досуговой работы. Способность к 
критическому мышлению, анализу практики организа-
ции досуга в РК, России, за рубежом. Оригинальность, 
новизну в области режиссуры, сценарного мастер-
ства, постановки КДП.

1 экзамен: Проверка творческих, интеллекту-
альных данных абитуриента

Оценку «отлично» по специальности получает 
абитуриент, который выполнит задания в полном 
объеме, на высоком профессиональном уровне, 
соблюдая требования: - хорошая декламация 
стихотворения, рассказа; чтение отрывка из проза-
ического произведения; показ этюда на творческое 
воображение, фантазию; исполнение музыкального 
произведения; пластические способности (танец); 
знание основ сценарного мастерства. Оценка «хо-
рошо» выставляется абитуриенту, выполнив-шему 
творческие задания достаточно хорошо: - хорошая 
декламация стихотворения, рассказа; показ этюда 
на творческое воображение, фантазию; показ знаний 
основ сценарного мастерства; исполнение музыкаль-
ного произведения; пластичность и музыкальность; 
выполнение всех экзаменационных заданий с не-
большими погрешностями. Оценка «удовлетвори-
тельно» выставляется абитуриенту, выполнившему 
экзаменационные требования не в полном объеме, 
но профессионально, который покажет в задании 
твор-ческую фантазию, наличие музыкальных дан-
ных и знание основ хореографии. Экзаменационные 
задания выполнены с большими погрешностями.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
абитуриенту, не сумевшему выполнить экзаменаци-
онные требования, не показавшему знания основ 
сценарного мастерства, не имеющего музыкальные 
данные, природной пластики, не имеющего своих 
сценарных разработок.

2 экзамен «Организация и методика КДД» 
- представ-ляет собой ответы абитуриентов на 
вопросы билетов, включаю-щих вопросы истории, 
теории, методики досуга и досуговой дея-тель-
ности, определяющие общий уровень культуры 
абитуриента: Оценку «отлично» по специальности 
абитуриент получает за отличные: - знания в области 

культуры, искусства; знания основ досуга, досуговой 
деятельности населения; наличие представления 
абитуриента о своей будущей профессии; наличие 
высокого интеллектуального уровня; знания основ 
шоу-бизнеса, коммерческих форм проведения до-
суга. Оценку «хорошо» выставляют абитуриенту 
за: - знания в области культуры, искусства; знания 
основ досуга населения; наличия представления 
абитуриента о своей будущей профессии; наличие 
интеллектуального уровня; недостаточно полно рас-
крытые ответы на экзаменационные вопросы. Оценку 
«удовлетворительно» выставляют абитуриенту 
за: - знания в области культуры, искусства; знания 
основ досуга населения; слабое представление 
своей будущей профессии; недостаточно высокий 
интеллектуальный уровень; неполно раскрытые 
ответы экзаменационных вопросов. Оценка «не-
удовлетворительно» выставляется абитуриенту, 
не выполнившему условия экзаменационных требо-
ваний, низкий уровень подготовки, низкий интеллек-
туальный уровень.

20-25 балла – соответствует оценке «отлично»;
15 -19 ба ллов – соответс твует оценке 

«хорошо»;
10 -14 ба ллов -  соответс твует оценке 

«удовлетворительно»;
0 - 9  б а л л о в  -  с о о т в е т с т в у е т  о ц е н к е 

«неудовлетворительно».

5В042100 Дизайн  
О б р а з о в а т е л ь н ы е п р о г р а м м ы:                            

1) Архитектурный дизайн 2) Графический 
дизайн и реклама 3) Промышленный ди-
зайн  4) Дизайн в сфере информационных 
технологий  

Выпускник получает академическую сте-
пень - бакалавр дизайна и может работать 
дизайнером для выполнения творческих и 
художественных работ в сфере проектиро-
вания фрагментов архитектурной среды, экс-
позиций, интерьеров, визуальных коммуника-
ций, рекламы, предметов промышленного и 
бытового назначения.

Два обязательных тес тируемых 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена: 
1. Рисунок   2. Черчение 
 
Критерии оценок:
20-25 баллов «отлично»: - Удачный  выбор  

композиции. Выявление пропорции в соответствии 
с законом перспективы. Грамотное линейное по-
строение и правильное расположение на  плоскости. 
Правильное выявление объема, формы и  конструк-
тивное  построение. Последовательное и грамотное 
цветовое и тоновое решение. Законченность работы. 
15-19 баллов «хорошо»: - Удачный  выбор компози-
ции. Общее выявление  пропорции  в соответствии с  
законами  перспективы. Проработка выявления объ-
ема и формы предмета и  конструктивное  решение 
с незначительными недоработками. Недостаточное 
выявление цветотеневых и тоневых отно-шений. 10-
14 баллов «удовлетворительно»: - Не совсем  удач-
но  выбрана композиция. Не  выявлен объем и форма  
предмета. Пропорция и конструктивное построение 
передана с ошибками. Не правильно расположен на  
предметной плоскости. Работа не  завершена. 0-9 
баллов «неудовлетворительно»: - Композиция 
неудачна. Пропорция не  соблюдена. Грубые ошибки 
в линейно-конструктивном построении.

2. Черчение - В формате А3 выполнить сопряже-
ние деталей, по двум заданным проекциям выполнить 
3-ю проекцию, сделать разрез и  аксонометрическую 
проекцию данной  детали.

Критерии оценок:
20-25 баллов «отлично»: - Удачный  выбор  

композиции. Правильно найдены точки сопряжения. 
3-ья проекция выполнена без ошибок. Без ошибок вы-
полнена аксонометрическая проекция. Соблюдены 
все ГОСТы по оформлению чертежа. 15-19 баллов 
«хорошо»: - Удачный  выбор  композиции. Правильно 
найдены точки сопряжения. 3-ья проекция выполнена 
без ошибок. Без ошибок выполнена  аксонометриче-
ская проекция. Допущены ошибки при простановке 
размеров. 10-14 баллов «удовлетворительно»: 
- Удачный  выбор  композиции. Правильно найдены 
точки сопряжения. 3-ья проекция выполнена без 
ошибок. Ошибки при выполнении аксонометрической 
проекции. 0-9 баллов «неудовлетворительно»: - 
Неправильно выбрана композиция. 3-ья проекция 
выполнена с ошибкой. Аксонометрическая проекция 
не построена.

Музыка в нашей жизни 
Кафедра «Вокал и инструментальное искусство» открывает свои двери для обучения 

по специальностям искусства на 2014-2015 учебный год. 

Наша кафедра является единственной в 
Западно-Казахстанском  регионе по выпуску 
специалистов с высшим образованием по 
следующим направлениям: «Вокальное 
искусство» - специализации «Эстрадный 
вокал» и «Камерное пение», «Исполнительское 
искусство» - фортепиано, струнные, духовые и 
ударные инструменты. В 2013-2014 учебном году 
открыта новая и очень интересная для будущих 
артистов специальность – эстрадный вокал. 

Получив диплом о высшем университетском 
образовании по творческим специальностям, 
в ы будете им ет ь в о з м ож н о с т ь с тат ь 
конкурентоспособными специалистами на 

высококвалифицированные преподаватели, 
имеющие богатый творческий потенциал, 
большой научный и педагогический опыт. 
Среди них Бабенко О.А. - доцент, кандидат 
педагогических наук, заведующий кафедрой, 
Рахимова Ж.А. - доцент, Заслуженная артистка 
РК, Попов М.М. – доцент, композитор, член 
Союза композиторов Казахстана, лауреат 
Международных конкурсов, Погодин С.М. – 
доцент, кандидат искусствоведения и многие 
другие. 

Появление представителей кафедры – 
педагогов и студентов - на самых различных 
уровнях, ее обширная функциональность 
и достаточно высокая степень научной и 
творческой реализации служат значимым тому 
подтверждением.

рынке труда Казахстана, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Наши музыканты побеждают на многих 
престижных творческих конкурсах разного 
уровня – это конкурс в Санкт-Петербурге «Окно 
в Европу» (Гран При, студентка кафедры  Мария 
Проказова), конкурс эстрадных исполнителей 
Голос Казахстана (финалистка, студентка 4 курса 
специальности «Вокальное искусство» - Айнара 
Айткалиева).  

По окончании нашего факультета многие 
выпускники кафедры с успехом продолжают 
трудиться в качестве преподавателей кафедры 
и университета. На кафедре работают 
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Факультет 
экономики и управления 

5В050600 Экономика 
Образовательные программы: 1) Экономика 

и организация деятельности предприятия 2) 
Экономика управления народным хозяйством

Выпускнику по специальности «Экономика» 
присуждается академическая степень «Бакалавр  
экономики и бизнеса» по специальности «Экономика».

Сферами профессиональной деятельности явля-
ются государственные органы, учреждения и органи-
зации всех форм собственности, органы управления 
государственного регулирования экономики в звеньях 
рыночной инфраструктуры, научно-исследователь-
ские учреждения.

Объектами профессиональной деятельности 
бакалавра по специальности «Экономика» являются 
экономические, финансовые, маркетинговые, произ-
водственно-экономические и аналитические службы 
организаций и предприятий независимо от их вида 
деятельности, формы собственности, категорий 
участников (резиденты и нерезиденты РК), органи-
зационно-правовых форм, государственные органы 
республиканского и местного уровней; научно-ис-
следовательские институты, образовательные уч-
реждения начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального 
образования. 

Предмет по выбору – география

5В050700  Менеджмент  
Образовательные программы: 1) Управление, 

организация и нормирование труда 2) Менеджмент  
и планирование деятельности предприятия

Выпускнику бакалавриата по специальности 
менеджмент присваивается академическая степень 
– «бакалавр экономики и бизнеса» по специальности 
«Менеджмент».

Сферой профессиональной деятельности бака-
лавра менеджмента выступает

- реальный сектор экономики;
- финансово-банковская система;
- бизнес и предпринимательство.
Объектами профессиональной деятельности 

бакалавра менеджмента являются бизнес-структуры, 
промышленное производство, организации и фирмы 
различных форм собственности, органы государствен-
ного управления, финансовые организации, проект-
ные и научно-исследовательские институты, научно-
производственные, образовательные учреждения.

Предмет по выбору – география

5В050800 Учет и аудит 
Образовательные программы: 1) Учет и аудит 

в общественном и финансовом секторе  2) Учет и 
аудит в реальном секторе  экономики  3) Оценка 

Выпускнику данной специальности присуждается  

Экономика және басқару 
факультеті 

5В050600 Экономика 
Білім беру бағдарламалары: 1) Экономика 

және кәсіпорын қызметін ұйымдастыру 2) Халық 
шаруашылығын басқару экономикасы

Бітірген түлекке «Экономика» мамандығы бойынша 
«Экономика және бизнес бакалавры» академиялық 
дәрежесі беріледі.

Кәсіби қызмет саласы болып мемлекеттік органдар, 
барлық меншік нысанындағы мекемелер мен ұйымдар, 
нарықтық инфрақұрылым буынындағы экономика-
ны мемлекеттік реттеудің басқару органдары және 
ғылыми-зерттеу мекемелері болып табылады.

Экономика мамандығы бойынша бітірушілердің 
кәсіби қызметінің нысандары – республикалық және 
жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар, меншік 
нысандары, қызмет түрі, қатысушыларының санат-
тары (ҚР резидент және резидент емес) әр түрлі 
қызметтегі экономикалық, қаржылық, маркетингтік, 
өндірістік-экономикалық және сараптамалық ұйымдар 
мен кәсіпорындар; ғылыми-зерттеу институттар, 
бастапқы кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білім 
беру мекемелері. 

Таңдау бойынша пәні – география 

5В050700 Менеджмент 
Білім беру бағдарламалары: 1) Еңбекті  басқару, 

ұйымдастыру және нормалау 2) Менеджмент және 
кәсіпорын қызметін жоспарлау

Менеджмент мамандығының түлегіне менеджмент 
мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалав-
ры академиялық дәрежесі беріледі.

Менеджмент мамандығы бойынша бакалаврдың 
кәсіби қызмет саласы:

- экономиканың нақты секторы;
- қаржылық-банктік жүйе;
- бизнес және кәсіпкерлік болып табылады.
Менеджмент мамандығы бойынша бакалаврдың 

кәсіби қызметінің нысандары: бизнес-құрылымдар, 
өндірістік өнеркәсіп, әртүрлі меншік формаларының 
ұйымдары мен фирмалары, мемлекеттік басқару ор-
гандары, қаржылық ұйымдар, жобалық және ғылыми-
зерттеу институттары, ғылыми-өндірістік, білім беру 
мекемелері болып табылады.

Таңдау бойынша пәні – география

5B050800 Есеп  және аудит 
Білім беру бағдарламалары: 1) Қоғамдық 

және қаржылық секторындағы есеп және аудит 2) 
Экономиканың нақты секторындағы есеп және аудит  
3) Бағалау

Осы мамандықты бітірген түлекке 5B050800 «Есеп 
және аудит» мамандығы бойынша  «Экономика және 

бизнес бакалавры» академиялық дәрежесі берілді.
Кәсіби  қызмет объектісі активтердің құрамы мен 

орналасуында және оның құралу көздерінде өзгерістер 
тудыратын кәсіпорын мүлігі, оның міндеттемесі, ка-
питалы және шаруашылық операциялары, сонымен 
қатар, саланың ерекшелігін ескеретін, экономиканың әр 
түрлі саласындағы ұйымдардың қызметі: мемлекеттік 
басқару органдары (Министрліктер мен ведомстволар, 
Салық комитеті, статистика бойынша ҚР Агенттігі), 
ғылыми зерттеу мекемелері, құқықтық нысаны мен 
ұйымдастыру  түріне тәуелсіз ұйымдар мен фирмалар 
бола алады.

Осы профильдегі бакалаврлар ұйымдардағы 
қаржылық, шаруашылық және басқару ісін жүргізе 
білулері керек: шаруашылық операцияларын тіркеу; 
Халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес 
қаржылық есептілікті құрастыру; қаржылық есептіліктің 
аудиті мен талдауын Халықаралық аудит стандартына  
сәйкес жүргізу.

«Есеп және аудит» мамандығы бакалавр дипломы 
жоғары деңгейлі қызметтер атқаруға мүмкіндіктер 
береді: 

- Министрліктер мен Ведомостваларда
- Салық Комитеттерінде
- Қаржы полициясында
- Банктік жүйелерде
- Ғылыми-зерттеу мекемелерінде.
Осы мамандық түлектері экономист, бухгалтер, 

аудитор, мемлекеттік қызметкер, менеджер, кәсіпорын 
басшысы, аналитик (сарапшы), банк қызметкері, 
сақтандыру агенті  және т.б. лауазымдарын атқара 
алады.

Біз сіздерге бүгінде болашағы зор және қоғам тала-
бына сай «Есеп және аудит» және  «Қаржы» мамандығы 
бойынша білім алуды ұсынамыз. Факультет білім 
берудің жаңа технологияларына бағытталған, оның 
мақсаты жоғары сапалы мамандар дайындау болып 
табылады. Экономика және бизнес бакалавры дипломы 
сіздің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігіңізді 
арттырады, Қазақстан Республикасының қаржылық-
несиелік жүйесінен және экономиканың нақты секто-
рынан өз орныңызды табуға ықпал етеді. 

Таңдау бойынша пәні – география  

5В050900 Қаржы 
Білім беру бағдарламалары: 1) Салық және 

салық салу 2) Банк ісі 3) Қаржылық менеджмент
Бітіруші қаржы бакалавры академиялық  дәрежесін 

алады және мына бағыттар бойынша қаржы жөніндегі 
маман, қаржы директоры, қаржы талдаушысы, аудитор, 
келесі бағыттар бойынша  ревизор болып істей алады: 
салық әкімшілігі және салық салуды ұйымдастыру 
басқару ұйымы, ұйымның қаржылық қызметін басқару, 
қор нарығы мен банк ісін ұйымдастыру.

Кәсіби қызметінің объектілері: Республикалық 
және аймақтық деңгейіндегі мемлекеттік органдар; ҚР 
Қаржы министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, ҚР Қаржы нарығы 
және делдалдары қызметін бақылау және реттеу бой-
ынша Агенттік, Министрлік  пен ведомоствалардың 
экономикалық қызметтері, банкілер, биржалар, 
бюджеттік мекемелер мен ұйымдар, инвестициялық 
қорлар, әртүрлі ұйымдық-құқықтық формадағы 
ұйымдар.

Осы мамандық бойынша түлектер меншіктің 
барлық нысандары мен қызмет сфералары 
кәсіпорындарында, қаржы және сақтандыру орган-
дарында, банк мекемелерінде, ипотекалық, лизингтік, 
факторингтік, брокерлік, зейнетақы, инвестициялық ком-
панияларда, ломбардтық, микро-кредиттік ұйымдарда, 
кредиттік серіктестіктерде, бағалы қағаздар нарығында 
басқарушылық, кәсіпкерлік, коммерциялық қызметті 
жүзеге асырады, сондай-ақ, сәйкесінше ұйымдарда 
ғылыми-зерттеу қызметтерін жүргізеді.

Қаржы жөніндегі бакалаврлар қаржыны жо-
спарлау мен болжау, рет теу, басқару және 
ұйымдастырумен,  сондай-ақ оны бақылаумен, микро 
және макродеңгейлерде ақша-кредит және фискалдық 
саясатты жүзеге асырумен шұғылданады. Осы 
профильдің бакалаврлары компанияның қаржылық 
жай-күйіне талдау жүргізуі, табыстарды көбейтуге, 
шығындар мен тәуекелдерді азайтуға жәрдемдесуі, 
нарықтың сапалы қаржылық қызметтер көрсету 
қажеттілігін қанағаттандыруы тиіс.

Таңдау бойынша пәні – география

5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Білім беру бағдарламасы: 1) Экономика 

Арнайы басылым           Спецвыпуск           Арнайы басылым           Спецвыпуск           Арнайы басылым           СпецвыпускТАЛАПКЕР - 2014

салаларындағы мемлекеттік басқару  2) Әлеуметтік 
салалардағы мемлекеттік басқару

Бітіруші мемлекеттік және жергілікті басқару 
мамандығының бакалавры академиялық дәрежесі 
біліктілігін алады. Мемлекеттік  басқарудың орталық 
және жергілікті органдарында: Президент Аппаратының 
құрылымында, Министрліктер мен ведомстваларда, 
агенттіктерде, әртүрлі деңгейдегі әкімшіліктерде, 
мемлекеттік экономика секторының фирмалары мен 
корпорацияларында экономист немесе менеджер 
болып жұмыс істей алады.

Таңдау бойынша пәні - география

5В051100 Маркетинг
Білім беру бағдарламалары: 1) Маркетинг және 

салалар бойынша логистика 2) Маркетинг және 
әлеуметтік-мәдени сервис

Бітіруші маркетинг бакалавры академиялық 
дәрежесі біліктілігін алады және маркетинг, жарнама 
өткізу, қоғамдық байланыс, сауда, логистика, сапа, 
тауартану бойынша менеджер, сарапшы болып жұмыс 
істей алады. 

Кәсіби қызметінің нысандары: тауар нарықтары, 
өндірістік және тұтыну мақсатындағы тауарлар, 
қызметтер, жарнама, маркетингтік зерттеулер, 
туристік фирмалар, халықаралық сауда палаталары, 
мемлекеттік мекемелер және т.б. 

Бітірушілердің кәсіби қызметінің бағыттары: 
маркетингтік зерттеулер, рынокты зерттеу және болжау, 
сауда маркалары және белгілерімен басқару, жарнама 
қызметі, тауар және қызмет көрсету сараптамасы, баға 
саясаты және тұтыну саясаты, қоғаммен байланыс. 

Таңдау бойынша пәні – география

5В090200 Туризм  
Білім беру бағдарламалары: 1) Турагенттік 

және туроператорлық қызмет  2) Мейрамхана ісі 
және қонақ үй бизнесі

Бітіруші туризм бакалавры академиялық дәрежесі 
біліктілігін алады және туристік кәсіпорындарында,  
қонақ үй бизнесінде, халықаралық туризм, саяхатшы-
ларды көлікпен қамтамасыз ету, туризмнің спорттық 
және белсенді түрлерінің менеджері болып жұмыс 
істей алады. 

Бітірушілердің кәсіби қызметінің нысандары: 
туристік бизнеспен айналысатын мемлекеттік басқару 
органдары, мемелекеттік және жеке компаниялар, 
туристік бейіннің консалтинг компаниялары, туристік 
кәсіпорындардың маркетингтік қызметтері, туристік 
қызметті ұсынудағы жарнамалық агенттіктер. 

Таңдау бойынша пәні – география

академическая степень «Бакалавр экономики и бизне-
са по специальности 5В050800 Учет и аудит» 

Объектами профессиональной деятельности 
являются имущество предприятий, его обязательства, 
капитал и хозяйственные операции, вызывающие 
изменения в  составе, размещении активов  и ис-
точников его формирования, а также деятельность 
организаций различных отраслей экономики с учетом 
специфики отрасли: государственные органы управле-
ния (Министерства и ведомства, Налоговый комитет, 
Агентство РК по статистике); научно-исследователь-
ские учреждения, организации и фирмы независимо 
от их организационно-правовой формы.

Бакалавры данного профиля могут вести  бух-
галтерский учет по национальным и международным 
стандартам, проводить оценку, анализ и аудит финан-
совой отчетности, а  также участвовать в управленче-
ской  и  хозяйственной деятельности. 

Диплом бакалавра  специальности «Учет и аудит» 
дает возможность  иметь престижную работу в: 

- Министерствах и Ведомствах, 
- Налоговом комитете, 
- Финансовой полиции, 
- Банковской системе, 
- Научно-исследовательских учреждениях 

в качестве руководителей, специалистов и других 
служащих. 

Выпускник данной специальности может занимать 
должность экономиста, бухгалтера, аудитора, госу-
дарственного служащего,   менеджера, руководителя 
предприятия,  аналитика, банковского служащего, 
страхового агента  и  др.

Профессия  бухгалтера  в  условиях  рыночной 
экономики одна  из  самых важных,  трудных и престиж-
ных.  Высокопрофессиональные специалисты в этой 
области  получают  за свой труд высокую заработную 
плату. Молодые люди, выбрав профессию бухгалтера, 
могут прикоснуться к фундаментальному источнику 
человеческих знаний и опыта. Овладев профессией  
бухгалтера, достигнув в ней заветных  высот, они сами 
внесут свой вклад в развитие   бухгалтерского учета.

Предмет по выбору -  география

5В050900 Финансы 
Образовательные программы: 1) Налоги и 

налогообложение 2) Банковское дело 3) Финансовый 
менеджмент

Выпускник получает академическую степень – 
«Бакалавр экономики и бизнеса по специальности 
5В050900 Финансы» и может работать специалистом 
по финансам, финансовым директором, финансо-
вым аналитиком в государственных органах, ауди-
тором, ревизором по направлениям: организация 
налогообложения и налогового администрирования, 
управление финансовой деятельностью организаций, 
организация банковского дела и фондового рынка

Объектами профессиональной деятельности 
являются государственные органы республиканского 
и территориального уровня: Министерство финансов 
РК, Национальный банк РК, Агентство РК по регули-
рованию и надзору деятельности финансового рынка 
и финансовых посредников, экономические службы 
министерств и ведомств, организации различных 
организационно- правовых форм.

Выпускники данной специальности осуществляют 
профессиональную, аналитическую, консультацион-
ную деятельности на предприятиях всех форм соб-
ственности и сфер деятельности, финансовых органах 
и страховых организациях, банковских учреждениях, 
ипотечных, лизинговых, факторинговых, брокерских, 
пенсионных, инвестиционных компаниях, микро–
кредитных организациях,  на рынке ценных бумаг, 
страховом, финансовом и инвестиционном рынках,  а 
также вести научно–исследовательскую деятельность 
в соответствующих организациях. 

Бакалавры по финансам занимаются плани-
рованием, прогнозированием, регулированием, 
управлением и организацией финансов, а также их 
контролем, реализацией мероприятий проводимой 
денежно-кредитной и фискальной политики на микро- 
и макро уровнях. Бакалавры данного профиля должны 
проводить анализ финансового состояния компании, 
способствовать увеличению доходов, минимизации 
затрат и рисков, удовлетворять потребности рынка 
в предоставлении качественных финансовых услуг.   

Предмет по выбору – география

5В051000 Государственное и местное 
управление

О б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы :                                                               

1) Государственное регулирование в сфере эконо-
мики  2) Государственное регулирование социальной 
сферы

Выпускник получает академическую степень 
– бакалавр специальности государственное и мест-
ное управление и может работать в центральных 
и местных органах государственного управления:  
структуре Аппарата Президента, Министерствах и 
ведомствах, агентствах, акиматах  всех уровней, 
фирмах и корпорациях государственного сектора 
экономики в должности экономиста или менеджера. 

Предмет по выбору - география 
       
5В051100  Маркетинг
Образовательные программы: 1) Маркетинг 

и логистика (по отраслям) 2) Маркетинг и социаль-
но-культурный сервис

Выпускник получает академическую степень – 
бакалавр маркетинга и может работать менеджером: 
по маркетингу, рекламе, сбыту, связям с обществен-
ностью, торговле, логистике, качеству, товароведе-
нию, экспертом. 

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются товарные рынки, товары 
производственного и потребительского назначения, 
услуги, реклама, маркетинговые исследования, ту-
ристские фирмы, международные торговые палаты, 
государственные учреждения и др.

Направлениями профессиональной деятель-
ности выпускников являются маркетинговые ис-
следования, изучение и прогнозирование рынка, 
управление торговыми марками и товарными знака-
ми, рекламная деятельность, экспертиза товаров и 
услуг, ценовая политика, сбытовая политика, связь 
с общественностью. 

Предмет по выбору – география

5В090200 Туризм  
О б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы :                                                         

1)Турагентская и туроператорская деятельность 
2) Ресторанное дело и гостиночный бизнес

Выпускник получает академическую степень – 
бакалавр туризма и может работать менеджером 
туристических предприятий, гостиничного бизнеса, 
международного туризма, транспортного обслужива-
ния туристов, спортивных и активных видов туризма. 

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются органы государственного 
управления, государственные и частные компании, 
занимающиеся туристским бизнесом, консалтинго-
вые компании туристского профиля, маркетинговые 
службы туристских предприятий, рекламные агент-
ства, занятие продвижением туристских услуг. 

Предмет по выбору – география
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Мамандық таңдауда қателескен жоқсыз ба?

Дүниеге келген әрбір адам баласының өсе келе белгілі бір 
нәрсеге қызығушылығы ауады. Ол кейде өтпелі болуы да мүмкін. 
Орта білімді тәмәмдар кезде әрбір түлектің алдында екі жол 
тұрады. Бірі – әрі қарай оқып, жоғары білім алу болса, екіншісі – 
жұмыс істеп, өмірге ерте араласу. Бұрынғы колхоз бен совхоздың 
заманындағыдай қазіргі жастар бірден жұмыс істей кетпейді. Ол 
замандағыдай ата-аналар да: «Оқу оқып, менің басыма құран 
шықпа» деп те айтпайды. Неге? Себебі, қазір білімнің заманы. 
Оқыған жандар озып, оқымағандардың артта қалып қоятындығын 
өмірдің өзі әлдеқашан дәлелдеп тастаған. Қазір оқымағандарға 
«екі қолға бір күрек» те табыла қоймайды. Бұл - заман талабы. 
Бұрынғы адамдарға қарап отырсаңыз көпшілігі жарытып та 
оқымаған. Небары 4 сынып, әрі кетсе 6 сынып бітіргендер. Сөйте 
тұра ешкімнен кем болмай, балаларын да ел қатарлы оқытып 
отыр. Ол кезгі тәрбие мүлде бөлек еді... Ол кезде білім алуға онша 
көп көңіл аударылмаған десе де болады. Қазіргі жағдай мүлдем 
басқа. Жоғары білім алмаса да мемлекет әрбір адамға орта білім 
алуды міндеттеп қойған. Орта білімнен кейін жоғары білім аласыз 
ба, жоқ па, ол - енді өз ықтиярыңыздағы нәрсе. Колледжге бару 
үшін де негізгі білімді тауысу керек, яғни, тоғызыншыны бітіруіңіз 
керек. Олай болмаған жағдайда оқуға құжат тапсыра алмайсыз. 

Сонымен басты тақырыбымызға оралайық. Көптеген 

адамдар мамандық таңдауда неден қателеседі? Неге артынан 
өкініп жатады? Осы жайттарға тоқтала кетсек. Нарық заманына 
сай көптеген мамандықтардың түрлері пайда болды. Бұрынғы 
«мынау» дейтін мамандықтарға сұраныс деңгейі төмендеді. 
Осы тұста ата-аналар: «осы мамандықты оқисың, сөз бітті» 
деп балаларын өздері қаламайтын мамандыққа оқытты. Содан 
кейін өз мамандығын сүймейтін мамандар пайда болды. Бұл 
қоғамымызға өз зиянын да алып келді. Жаман мамандық жоқ, тек 
өз мамандығын ұнатпайтындар ғана бар. Бұл екі жаққа да пайда 
келтірмейді. Өз мамандығын ұнатпайтын жандар өз істерін дұрыс 
атқара алады деп ойлайсыз ба? Жоқ. Жұрттың бәрінің санаулы 
мамандық түрлеріне баруы қазіргі таңда кадрлар санын шектен 
тыс көбейтіп, сұранысқа ие қылмай тастады. Солардың бірі – эко-
номист мамандығы. Кім көп, экономист көп бұл күнде. Юрист те 
сұранысқа ие емес бұрынғыдай. Тас атсаң юристке тиеді қазір. 
Осы мамандық бойынша жұмыс таба алмай жүргендер жетіп 
артылады. Мұнай-газ ісі мамандарына да жұмысқа орналасу 
қиын боп тұр. Басқа жұмыс істеуге тура келеді оларға. Міне, 
осындай жайттардың салдарынан қоғамда жұмыссыздық пайда 
болды. Қос дипломмен жұмыссыз жүргендерді кезіктірсеңіз таң 
қалмай-ақ қойыңыз. Бұл - ащы да болса шындық. Оны жасырудың 
қажеті жоқ. Базарға бара қалсаңыз: «чай, кофе, беляши, пирож-
ки» деп айқайлап жүрген апайларды көресіз. Тепсе темір үзетін 
жігіттер базар маңында арба сүйреп, жүк тасып жүр. Солардың 
көпшілігінің дипломы бар. Ал өз мамандықтары бойынша жұмыс 
жоқ. Амалсыз басқа жұмыс істеп жүр. Жұмысқа кіру үшін жоғары 
жақта көкеңіздің болуы шарт. Олай болмаған жағдайда қалаған 
жұмысыңызға тұра алмайсыз. Бір кездері аудармашыға зәру 
едік. Қазір бұл мамандық иелеріне де жұмыс табу қиындап 
барады. Екінің бірі аудармашы қазір. Оқыған, білімді жандарға 
аудармашының да қажеті жоқ. Ағылшын тілін көбі біледі десем 
артық айтқандығым емес. Бір қуанатын жағдай, мұғалімдер 

мен дәрігерлерге деген сұраныс әлі азаймаған. Қаншама жас 
мамандар бітіріп, жұмысқа орналасса да, бұл мамандықтар бой-
ынша елімізде әлі де кадр тапшылығы бар. Керісінше үлкендер 
жағы балаларына: «мұғалім бол, дәрігер бол, әйтеуір жерде 
қалмайсың» дейтін дәрежеге жеткен. Ауыл шаруашылық маман-
дары да жерде қалып жатырған жоқ. Тақырыбымызды аша түсу 
үшін нағыз маман мен болашақ маманның пікірлерін білген едік.

Гүлсара Жасқаламқызы, Жаңақала жалпы орта білім 
беретін мектебінің тарих пәнінің мұғалімі:

Мектепті күміс медальмен бітірдім. Тарих пәнін сүйіп оқыдым. 
Мектеп бітіргеннен кейін тарих факультетіне құжаттарымды тап-
сырдым. Студент кезімде де белсенділердің бірі болдым. Жақсы 
оқыдым. Шүкір, қазір  сыйлы мұғалімдердің бірімін. Бір оқушы 
алдымды кесіп өтпейді. Көрген жерде бәрінің сәлемі түзу. Апай 
деп сыйлап тұрады. Осы мамандықты таңдағаныма өкінбеймін. 

Мөлдір Қайырбекқызы, жас маман:
Мектеп бітіргеннен кейін мен де барлық түлектер сияқты 

оқуға құжат тапсырдым. Бірақ мемлекеттік грантты иелене алма-
дым. Ақылы оқуға тура келді. Медициналық колледжді медбике 
мамандығы бойынша бітірдім. Келіп, ауылыма жұмысқа тұрдым. 

Жас маман ретінде бар жағдайды жасап жатыр. Үй бермесе де 
ақшалай көмек көрсетті. Мемлекетімізге ризамын.

Бақдәулет Ералыұлы, ІІ курс студенті:
Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданының тумасымын. Дәм 

бұйыртып, оқуға Оралға түстім. Мемлекеттік грант бойынша 
білім алудамын. Қазіргі таңда М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 
филология факультетінде білім алып жатырмын. Болашақ 
мамандығым – қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Ер 
жігіт өмірінде екі нәрседен қателеспеуі керек дейді. Соның бірі 
– мамандық таңдау болса, екіншісі – жар таңдау. Мен соның 
біріншісінен қателескен жоқпын ғой деп ойлаймын. Болашақ 
мамандығым өзіме ұнайды. 

Ержан Сағынұлы, ІІ курс студенті:
Ақтау қаласында тұрамын. Оқуға құжат тапсырғанда Оралды 

жаздым. Қазір осында тіл және әдебиет мамандығы бойынша 
оқып жатырмын. Филологияда негізінен қыздар оқиды екен. 
Басында үйренісіп кету қиындау тигені рас. Қазақ-түрік лицейін 
бітірдім. Бұл мектепті бітіріп, әдебиет таңдайтындар өте аз, 
тіпті жоқтың қасы. Сыныптастарымның көбі шет елдерде, атап 
айтар болсам Қытайда, Ресейде, Малайзияда, Канадада, 
Испанияда білім алып жатыр. Елде қалғанымыз санаулы. Жерде 
қалмасымыз анық. Болашақта мықты маман боламын деп ойлай-
мын. Сол үшін тер төгіп, барынша оқып жатырмыз ғой.

Қандай мамандықта оқысын, қандай жұмыс істесін адам 
баласының әрбіреуі өзі сүйетін, жаны қалайтын нәрсемен айна-
лысуы керек. Сонда ғана жақсы нәтиже шықпақ. Әйтпесе бәрі бос 
әурешілік. «Сенде бір кірпіш дүниеге, Кетігін тап та бар қалан» 
деп ұлы Абай атамыз жырламап па еді? Ендеше өзіңнің қалаған 
мамандығыңа құжат тапсыр, жас түлек! Сәт сапар! 

Жанайдар БОЛАТБЕКҰЛЫ

Ескерту: * күндізгі оқу мерзімі 
5 жыл болатын мамандықтар

Күндізгі оқу түрі – 4 жыл (бакалавр);
Сырттай қысқартылған оқу түрі:
- кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім негізінде – 3 

жыл (бакалавр);
- жоғары білім негізінде – 2 жыл (бакалавр).

ПРИМЕЧАНИЕ: * специальности, по которым обучение 
по очной форме составляет – 5 лет

Очное обучение – 4 года (бакалавр);
Заочная сокращенная форма обучения:
- на базе профессионального и послесреднего образо-

вания – 3 года (бакалавр);
- на базе высшего образования  – 2 года (бакалавр).

Оқуға түсуге қажетті құжаттар:
Білімі туралы құжат (түпнұсқа);
3х4 көлеміндегі 6 фотосурет;
086-У нысанындағы медициналық анықтама;
Жеке басын растайтын құжат немесе паспорт көшірмесі

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
- Документ об образовании в подлиннике;
- 6 Фотокарточек 3х4;
- Медицинская справка по форме 086-у;
- Копия паспорта или удостоверения личности.

БІЗ СІЗДІ МЫНА МЕКЕН-ЖАЙ БОЙЫНША КҮТЕМІЗ:
Орал қаласы, Достық даңғылы, 162,

тел.: 8 (7112) 50-44-20 
Біздің сайт: www.wksu.kz

БҚМУ талапкерлерінің сайты: talapker.wksu.kz

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Уральск, пр. Достык, 162 

тел.: 8 (7112) 50-44-20 
Наш сайт: www.wksu.kz

Сайт абитуриентов ЗКГУ:  talapker.wksu.kz

Өзіңді бағала, өзгені таны! Тіл - ұлттың байлығы
Қазақ филологиясы кафедрасы - елімізде филолог 

мамандар даярлау бағытында ашылған ал ғашқы 
кафедралардың бірі. Кафедраның негізін қалаушы - 
әдебиеттану саласындағы тұңғыш ғылым докторы, академик 
Қ.Жұмалиев. Одан кейін кафедраға  елімізге танымал ғалымдар 
Х.Сүйіншәлиев, С.Ақмурзин, Ғ.Әбуханов, М.Тілеужанов, 
Қ.Мырзағалиев, соңғы ширек ғасырда О.Бүркітов, А.Мұсаев, 
С.Шарабасов және басқалар жетекшілік  етсе, қазіргі таңда 
ф.ғ.к., доцент З.Ж.Мүтиев басқарып отыр.

80 жылдан астам тарихы бар кафедра ұзақ жылдар бойы 
бірнеше мыңдаған түлектер ұшырып, олар қазіргі уақытта 
еліміздің түкпір-түкпірінде елеулі қызметтер атқаруда.

Осы уақыт аралығында кафедрада елімізге белгілі 
лингвист, әдіскер-ғалымдар дәріс берді. Атап айтсақ, 
О.Төлегенов, Б.Шалабаев, А.Көшімбаев, М.Жолдықайырова, 
Ш.Жұмағазиева, Б.Әбілқасымов, Ә.Нарымбетов, т.б. қызмет 
жасады. Елімізге танымал ақын-жазушылар: Ж.Набиуллин, 
А.Нәріков, Ш.Қыдырниязова, М.Еслямғалиев, Р.Отарбаев, 
Ғ.Сейтақ, А.Шахин, М.Қосымбаев, М.Сүйіншалиева, 
Ж.Болтанова, т.б. - кафедра мақтаныштары.

Кафедрадағы қазіргі таңдағы негізгі ғылыми бағыттар: 
қазіргі қазақ тілінің теориялық, практикалық мәселелері (фо-
нетика, фонология, лексикология, морфология, синтаксис), 
қазақ тілі стилистикасы, қазақ тілінің тарихы, қазақ тілі мен 
әдебиетін оқыту әдістемесі, қазақ халық ауыз әдебиеті, қазіргі 
қазақ әдебиетінің теориялық мәселелері (әңгіме жанры, поэзи-
ясы, драма поэтикасы, лирика тарихы, т.б.), түркітану, әдеби 
өлкетану, топономика, кәсіби бағытталған шет тілі, кәсіби 
қазақ тілі мен орыс тілі. 

Каф е д раның пр о ф ес с ор - оқ ыт ушылар қ ұ рамы 
Түркия, Ресей (Татарстан, Башқұртстан) ғалымдарымен 
шығармашылық байланыста.

Кафедраның ғылыми әлеуеті  жоғары деңгейде. Кафедрада 
4 ғылым докторы, профессорлар: А.С.Қыдыршаев, Ғ.Қ.Хасанов, 
А.А.Мұсаев, М.Б.Сабыр, 10 филология ғылымдарының 
кандидаты, доценттер: З.ЖМүтиев, С.Ғ.Шарабасов, 
Р.Қ.Мұхамбетқалиева, Ұ.Р.Ержанова, Ж.Ж.Шайекенов, 
А.Ә.Ниязғалиева, Қ .Ғ.Аронов, Р.Б.Сұлтанғалиева, 
А.А.Раманова, Д.Ж.Құсайынова, 3 магистр, аға оқытушы: 
Н.К.Ахатова, Г.Г.Тұрғаналиева, Ж.Ғ.Мусина, 2 зертханашы: 
Г.Н.Ерікбаева, А.Т.Перғалиева қызмет жасауда. Абай атындағы 
ҚазҰПУ, Магистратура және PhD докторантура институтында 
3 докторант (И.Сұлтаниязова, Г.Дюсембина, Қ.Алдашева) 
білім алуда. 

Қазақ филологиясына білім алуға келіңіз!

- ғылыми әлеуеті жағынан жоғары дәрежедегі кафедралардың бірі; 
- оқу жүйесінде стандартқа сай оқу жоспарлары мен қазіргі кезеңге 
сай техникалар және компьютерлермен жабдықталған;
- студенттік деканат;
- «Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығы;
- «Олимпиада резервтері» кәсіби-дайындық корпусы;  
- академик Қажым Жұмалиев атындағы әдеби бірлестік;
- профессор М.М.Тілеужанов атындағы этнография кабинеті және 
фольклортану үйірмесі;
- С.Датұлы атындағы атындағы шешендік өнерге баулу бірлестігі; 
- Ақын А.Бақтыгереева атындағы поэзия үйірмесі;
- «Жас тілші» жас қаламгерлер үйірмесі;
- доцент Ғ.Абуханов атындағы «Тіл тағылымы» үйірмесі;
- профессор О.Бүркітов атындағы «Түркология әлемі» мәдени-
танымдық үйірмесі.

Қазіргі таңда педагогика және психология кафедрада 
ғылым докторлары, ғылым кандидаттары, доценттер және 
аға оқытушылар, магистрлар және оқытушылар қызмет 
жасайды.  Ғылыми әлеует 26,3%-ды  құрайды. Сонымен қатар 
бес профессор оқытушы қосымша штатта (п.ғ.д., профессор 
Ш.Х.Құрманалина, п.ғ.д., доцент С.Бахишева, п.ғ.д., профессор 
Б.И.Сарсенбаева,  п.ғ.к., доцент И.М.Ломоносов, тарих ғ.д., до-
цент Н.А. Адельбаева) жұмыс жасайды.    

Кафедрада жыл сайын халықаралық, республикалық, 
облыстық көлемде конференциялар, семинарларды жоспарлы 
түрде өткізіп тұрады. Жыл сайын студенттер арасында  
бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі, педагогика 
және психология, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану  
мамандықтары бойынша «Педагогикалық-психологиялық 
олимпиада» оздырылады. Олимпиаданы өткізу мақсаты 
- жастардың шығармашылық әлеуетін, ғылыми-зерттеу іс-
әрекетіне деген қабілетін жетілдіру. 

Сонымен қатар 4-курс студенттерін жұмыс берушілермен 
кездестіру  бағытында бәсекеге қабілетті маман дайындаудың 
бүгінгі жағдайын анықтау мақсатында  дөңгелек үстел өткізіліп 
тұрады. 

Биылғы оқу жылының 30-қыркүйегінде өткізілген ғылыми 
конференция - «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы 
АҚ филиалы БҚО бойынша педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институты бірлесе ұйымдастырған «12 
жылдық білім беру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің 
функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру» атты 
облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция. Оған кафедраның 
ғалымдары, магистр оқытушылар, магистранттар белсене 
қатысып, ғылыми баяндамаларын  ұсынды.

Кафедрада білімді жетілдіру және қосымша білім беру 
курстары жүреді:

«Әлеуметтік педагог» курсы жалпы білім беру орындары мен 
коррекция кластарындағы әлеуметтік педагогтар үшін;

«Жоғары мектеп педагогикасы» курсы жас оқытушылардың 
білімін жетілдіру үшін;

«Тұлғалық өсу тренингі» семинар тренингі студенттер мен 
магистранттар үшін;

«Тәрбиеші педагог» курсы «Балапан» бағдарламасының 
шеңберінде.

Сонымен қатар кафедраның ғылыми орталықтары 
Ресурстық орталық Н.Г.Чернышевский атындағы СМУ, Білімді 
дамыту Федеральдық институтының Приволжье филиалы 
(Самара қ.), өнімді білім беру лабораториясымен (Самара қ.), 
Иваново мемлекеттік университетімен  тығыз бірлестікте.

Ивановск мемлекеттік университетінің (Иваново қ., 
Ресей) «Педагогикалық психология» кафедрасы меңгерушісі, 
психология ғылымдарының кандидаты, доцент А.С.Турчин 
магистранттарға дәріс оқыды. Сонымен қатар ғалым  факультет 
оқытушыларымен кездесіп, қала мұғалімдері, магистранттарға, 
ПОҚ-қа шеберлік класын ұйымдастырып тұрады. Кездесу ба-
рысында болашақта біріккен іс-әрекет жоспарлары құрылып, 
ЖОО арасында студенттер және оқытушылар алмасу, бірігіп 
оқу-әдістемелік құралдар шығару мәселелері қаралады.

Дарынды және ынталы жас ғалымдарды инновацияның 
дамуына өз үлестерін қосуға жұмылдырып, олар ұсынған жаңа 
жобалардың жүзеге асуына мүмкіндіктер жасау, оқушылар, 
студенттер арасында инновациялық  ойдың жетілуіне, оларды 
ғылыми іздену мақсатында ұйымдастырылған облыстық «Жас 
ғалым-2012» инновациялық жобалар қорытындысы бойын-
ша «Педагогика және психология» мамандығының 2-курс 
магистранты Жақсығалиева Альфияның жұмысы 1-ші орынға 
лайық  деп танылды.

«Педагогика және психология» мамандығының 2-курс 
магистранты Насығазы Болат «Білім беру саласындағы 
басқару» мамандығы бойынша 2013 оқу жылының Қазақстан 
Республикасы Президентінің халықаралық «Болашақ» 
стипендиясына ие болды.      

Кафедра студенттері оқу процесімен қатар қоғамдық 
шараларға да белсене қатысады. Жыл сайын өткізілетін 
«Студенттік көктем-2013» байқауында педагогика және 
психология факультеті 3 орынға ие болды. 

2013 жылы қараша айында «Қазақстан Республикасындағы 
жастар саясатының даму болашағы мен қазіргі мәселелері» 
атты  тақырыпта өткен  республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияға «Педагогика және психология» мамандығының 
2-курс магистранты Жақсығалиева Альфия және Зайцева 
Виктория  қатысып, сертификатқа ие болды.    

Білім мен тәрбие егіз,- демекші, білім мен тәрбие қатар жүріп, 
психологиялық ахуал назардан тыс қалмайтын факультетте 
білім алу Сіз үшін өте қызық болмақ!
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